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НАРДЕП ВІТАЛІЙ КУПРІЙ:НАРДЕП ВІТАЛІЙ КУПРІЙ:  
«ДІЇ ВОЛИНСЬКОГО «ДІЇ ВОЛИНСЬКОГО 
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ – ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ – 
ВІДВЕРТА КОРУПЦІЯ»ВІДВЕРТА КОРУПЦІЯ»

ШКІЛЬНИЙ ПРОТЕСТ: 
СЕЛЯНИ НЕ 
ПУСКАЮТЬ ДІТЕЙ В 
АВАРІЙНУ ШКОЛУ

земельний колапс на межі

 читайте на стор. 5

ІГОР ПАЛИЦЯ ПРО БЛОКУВАННЯ 
РОБОТИ «ВОЛИНЬТОРФУ»:

«ЯК НАЗВАТИ 
ДІЇ ПРОКУРОРА?
СЕПАРАТИСТ? ЗАСЛАНИЙ?»

 читайте на стор. 14

не дати знищити 

 читайте на стор. 13

Популярність автівок на іноземних 
номерах значно зросла в 
останні роки. Викликана вона 

законодавчими обмеженнями: 
розмитнити в Україні можливо лише 

автомобілі з екологічним стандартом 
Євро-5, які випускають з 2010 року. 
Законно ввезти старіші авто фактично 
неможливо.

 читайте на стор. 4

ЧОМУ ВИНИК 
«БЛЯХОМАЙДАН»?

РЕФОРМА ОСВІТИ: РЕФОРМА ОСВІТИ: 
ЩО ЧЕКАЄ УЧИТЕЛІВ ЩО ЧЕКАЄ УЧИТЕЛІВ 
І УЧНІВ?І УЧНІВ?

 читайте на стор. 6

ПОКИ В КИЄВІ ВИРУЮТЬ 
ПОЛІТИЧНІ ПРИСТРАСТІ, 
У ЛІСНЯКАХ КИПИТЬ 
СВОЄ ЖИТТЯ

Село Лісняки на перший погляд нічим 
суттєво не відрізняється від інших на 

Поліссі. П’ятдесят шість осель, з яких у 
сімнадцяти мешкають особи старшого 
віку, майже тридцять молодих сімей, 
десятеро дітей, серед яких п’ятеро – 
учні початкової школи. Ось і вся скромна 
сільська статистика.

як живеш, глибинко?

 читайте на стор. 19
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СТРАШНИЙ УРАГАН ЛЮТУЄ 
В АТЛАНТИЦІ
Понад мільйон жителів островів Ка-
рибського басейну постраждали від 
руйнівного урагану «Ірма», який на-
зивають найпотужнішим за останнє 
десятиліття ураганом в Атлантиці, по-
відомляє BBC. Ще 26 мільйонів осіб пе-
ребувають у небезпеці. Стихія забрала 
життя щонайменше трьох десятків лю-
дей, зруйнувала тисячі будівель, інфра-
структуру.

У МЕКСИЦІ – МАСОВІ 
СМЕРТІ ЧЕРЕЗ ЗЕМЛЕТРУС
Днями потужний землетрус забрав жит-
тя щонайменше 90 людей, передає DW. 
8-бальний землетрус – найпотужніший 
за останні 100 років.

У ПОРТУГАЛІЇ – РЕКОРДНА 
ЗАСУХА
На понад 80% території країни встано-
вився «серйозний» або навіть «екстре-
мальний» рівень засухи. Причина – зміна 
клімату. Це найбільша засуха за останні 
20 років, передає AP. 

ЄС НЕ ВИЗНАЄ ВИБОРІВ У 
КРИМУ
Європейський Союз не визнає неле-
гальної анексії Росією Криму і прове-
дення 10 вересня так званих виборів 
губернатора Севастополя, передає 
«Укрінформ». Відзначається, що будь-
хто, обраний на «виборах» у Криму та 
Севастополі, не буде визнаний пред-
ставником цих окупованих територій, 
які є українськими.

У ШОТЛАНДІЇ ЗНАЙШЛИ 
ОСТАНКИ СОТЕНЬ ДІТЕЙ
Поряд із притулком, що належав органі-
зації «Сестри милосердя», виявили брат-
ську могилу, в якій було поховано понад 
400 дітей, повідомляє The Guardian. Дит-
будинок працював з 1864 до 1981 року, 
за цей час через заклад пройшло понад 
11 тис. дітей. У 2004 році стало відомо 
про жорстоке поводження з вихованця-
ми. Згідно з архівними даними, більшість 
дітей вмирали природно, переважно від 
туберкульозу і пневмонії.

ШВЕЙЦАРІЯ ХОЧЕ 
ДОКАЗІВ У СПРАВІ ЗОЛОТА 
ЯНУКОВИЧА
Швейцарія вимагає доказів для передачі 
Україні золота, вкраденого й вивезеного 
оточенням  Віктора Януковича, передає 
«ТСН.ua». Наразі українські активи, що 
оцінюються в близько 70 млн швейцар-
ських франків, заморожені у Швейцарії. 
Повернення коштів можливе лише піс-
ля того, як їхнє незаконне походження 
доведе суд.

КАТАСТРОФУ «БОЇНГА» 
РОЗГЛЯНЕ ГААЗЬКИЙ СУД
Справа про катастрофу малайзійського 
лайнера Boeing-777, знищеного в небі 
над Донецькою областю, розглядатиме 
суд у Гаазі (Нідерланди), заявив міністр 
юстиції країни Стеф Блок. Присутність 
підозрюваних на суді під питанням, 
оскільки ні Росія, ні Україна не видали 
жодного підозрюваного, передає NOS. 
Терористична організація «ДНР» через 
три роки після катастрофи заявила 
про готовність передати міжнародній 
слідчій групі останки можливих жертв 
аварії.

БРИТАНЦІ ПРОТЕСТУВАЛИ 
ПРОТИ BREXIT
9 вересня у Лондоні відбулася масш-
табна акція проти виходу Британії з 
Європейського Союзу, повідомляє 
Independent. Зібралося близько 100 ти-
сяч людей.

ПОЛІТИК З РОСІЇ НАЗВАВ 
КРИМ УКРАЇНСЬКИМ
Опозиціонер Григорій Явлінський за-
явив, що Крим є територією України, яку 
Росія анексувала всупереч міжнародно-
му праву, підписавши та ратифікувавши 
відповідні договори.

світова хроніка

«КОНТИНІУМ» ХОЧЕ ОБІКРАСТИ ЛУЧАН
афера

ЛУЧАНКА – АГЕНТ РОСІЙСЬКИХ СПЕЦСЛУЖБ
диверсія

ПАТРУЛЬНИХ 
ТЕРНОПОЛЯ 
ОЧОЛИВ ЛУЧАНИН

кадри

знахідка

ПІД МІЖНАРОДНОЮ ПІД МІЖНАРОДНОЮ 
ТРАСОЮ ВИЯВИЛИ ТРАСОЮ ВИЯВИЛИ 
ДАВНІЙ ПІДВАЛДАВНІЙ ПІДВАЛ

Луцьк

Олігархічна група 
«Континіум» штучно 
нав’язала ДКП 

«Луцьктепло» борг у розмірі 
28 млн грн і змушує місто за 
нього заплатити. Роблять це 
за посередництвом фірми-
прокладки «Тепелен», 
зареєстрованої на Кіпрі. 
Відстояти бюджет міста від 
грабунку Луцька міська рада 
намагається в судах.

Для того щоб детальніше розібра-
тися із цією ситуацією та допомогти від-
стояти інтереси «Луцьктепла», перший 
заступник луцького міського голови 
Григорій Недопад обрав собі в радни-

ки колишнього власника ТзОВ «Східно-
європейська теплоелектрогенеруюча 
компанія» Олександра Кропиву.

Боргова історія «Луцьктепла» 
розпочалася з котельні на вулиці 
Карбишева, яку майже 20 років тому 
віддали в руки «Східноєвропейській 
теплоелектрогенеруючій компанії». 
У 2007 році «Луцьктепло» заборгува-
ло майже 30 млн грн ТзОВ, яке у 2011 
році передало право вимоги боргу з 
«Луцьк тепла» іншій фірмі.

У підсумку право вимагати борг 
отримала невідома фірма «Тепелен», 
яка й бажає зараз отримати від «Луцьк-
тепла» 28 млн грн. При цьому борг – 
штучно подвоєний, адже за надані по-
слуги «Луцьктепло» винне гроші іншій 
організації.

volynnew
s.com

Львів, Луцьк

Лучанка, яка нещодавно організувала 
акцію проти війни на Донбасі у Львові, 
співпрацювала зі спецслужбами Росії, 
інформує прес-центр СБУ.

За задумом російської сторони, 6 вересня 
у Львові планували провести так звані «Збори 
матерів учасників АТО». Під час акції збиралися 
критикувати державну політику, насамперед на 

сході України, та закликати до припинення ан-
титерористичної операції на будь-яких умовах.

Організаторка заходу – лучанка Ольга Са-
ган, керівник громадської організації «Росій-
ський культурний центр». За російські кошти 
для «масовки» жінка найняла за 400 грн май-
же сто пенсіонерів та студентів, які мали гра-
ти ролі родичів учасників АТО. Натомість про-
веденню акції перешкодили правоохоронці.

ВИБОРИ – ПІД ПИТАННЯМ
в очікуванні

Луцьк

Позачергові вибори міського 
голови в Луцьку не призначатимуть 
доти, доки в міськраді не змінять 
секретаря. Про це 7 вересня заявив 
голова Волинської облради Ігор 
Палиця. З його слів, відповідну 
вказівку дав Президент Петро 
Порошенко.

Також очільник Волиньради повідо-
мив, що підтримає на мерських виборах 

голову фракції «УКРОП» у Луцькраді, 
радника міського голови Ігоря Поліщу-
ка, якщо він виявить бажання балотува-
тися.

Як відомо, нині секретарем Луцької 
міськради є Григорій Пустовіт («Батьків-
щина»), який входить до депутатської 
більшості. Більшість у Луцькраді сфор-
мована УКРОПом, «Батьківщиною», Ра-
дикальною партією та позафракційни-
ми депутатами.

uain.press

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА ПОПАВСЯ НА ХАБАРІкругова порука

Горохівський район

Днями на отриманні хабара затримали 
очільника Горішненської сільської 
ради Василя Пахайчука.

У прокуратурі області повідомили, що 
сільського голову викрито на вимаганні 
неправомірної вигоди в сумі 60 тис. грн. 
Саме за стільки він обіцяв залагодити пи-
тання про надання в користування 3 га 
землі юридичній особі для подальшого 
розташування на ній заводу із виробни-
цтва мінеральної води.

Відповідно до деклараці за 2016 рік, 
Василь Пахайчук має автомобіль АЗЛК 

2140 1987 року випуску та трактор Т-25. 
За звітний період він отримав 85 тис. грн 
зарплати.

Зазначимо, нещодавно кандидатуру 
Василя Пахайчука розглядали як пре-
тендента на отримання премії Верховної 
Ради за внесок молоді у розвиток місце-
вого самоврядування. Номінувала його на 
цю почесну відзнаку Горохівська райрада, 
очільника якої Тараса Щерблюка нещо-
давно взяли на хабарі разом із головою 
Горохівської РДА Любов’ю Матвєєвою та 
головою Держгеокадастру району Сергі-
єм Рубахою.

npu.gov.ua

Володимир-Волинський

У княжому місті на вулиці Данила 
Галицького, через яку пролягає 
міжнародна траса до Польщі, 
провалився асфальт, відкривши давній 
підвал. Тут нині тривають роботи із 
заміни дорожнього покриття, працює 
важка техніка, що знімає старий 
асфальт.

Як розповіла науковий співробітник дер-
жавного історико-культурного заповідника 
«Стародавній Володимир» Орися Вознюк, 
провалля утворилося на колишній Старо-
луцькій вулиці.

Враховуючи те, що провалля на головній 
вулиці міста становить небезпеку для пішохо-
дів та транспорту, вирішили його засипати.

volynnew
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Тернопіль, Луцьк

Новий керівник Управління патрульної 
поліції Тернополя – 32-річний Михайло 
Білецький. 

Донині він очолював патрульну по-
ліцію Одеси. У минулому – боєць роти 
особ ливого призначення «Світязь», пові-
домляють TeNews.

У складі роти «Світязь» чоловік про-
йшов і Іловайськ, і Вуглегірськ, а до війни 
працював програмістом.

ОЛЕГ ТВЕРДОХЛІБ 
ПОСМЕРТНО 
СТАВ ПОЧЕСНИМ 
ГРОМАДЯНИНОМ 
ВОЛИНІ

шана

Волинь

Відповідне рішення ухвалили під час 
чергової сесії депутати Волинської облра-
ди. Легендарний боєць АТО Олег Твер-
дохліб на псевдо Сармат боровся за спра-
ведливість, підтримував атовців-волинян, 
завжди допомагав їм. Його кандидатуру 
підтримали керівники депутатських фрак-
цій облради.

У «Луцьктепла» вимагають гроші 
через кіпрську фірму-прокладку

Вимагав 60 тис. грн за 3 га землі

Дату виборів досі не призначили

Провалля вирішили засипати
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Якщо собака кусає людину, це не новина; новина – якщо людина кусає собаку. Чарльз Андерсон Дейна

ДЕРЖБОРГ УКРАЇНИ 
СЯГНУВ $76 МЛРД
Сукупний державний борг України в лип-
ні зріс на 1,39%, або на $1,05 млрд – до 
$76,06 млрд, передає «Економічна прав-
да». Збільшення суми державного боргу 
в доларовому еквіваленті при її знижен-
ні в гривневому еквіваленті є наслідком 
зміни офіційного курсу гривні.

ЯНУКОВИЧ 
І ЛАВРИНОВИЧ – 
ПІД КРИМІНАЛОМ
Генпрокуратура повідомила про підо-
зру екс-президенту України Віктору Яну-
ковичу та екс-міністру юстиції Олексан-
дру Лавриновичу у вчиненні спільно з 
іншими особами захоплення державної 
влади. Як повідомив Генпрокурор Юрій 
Луценко, йдеться про справу консти-
туційного перевороту 2010 року, який 
призвів до захоплення державної влади 
шляхом розширення у неконституцій-
ний спосіб повноважень Президента за 
рахунок звуження ролі та повноважень 
парламенту й уряду.

НА ЛЬВІВЩИНІ – 
МАСШТАБНІ ВІЙСЬКОВІ 
НАВЧАННЯ
На базі Міжнародного центру миротвор-
чості та безпеки Національної академії 
сухопутних військ почалися українсько-
американські військові навчання, по-
відомили у Міноборони. Участь у них 
бере безпрецедентна кількість учасни-
ків – близько 2500 військовослужбовців 
з 15 країн світу. Окрім України та США, 
до навчань залучено військовослуж-
бовців з Канади, Болгарії, Грузії, Естонії, 
Італії, Латвії, Литви, Молдови, Норвегії, 
Польщі, Румунії, Туреччини та Велико-
британії.

ЧЕРНОВЕЦЬКОГО 
ШУКАЄ СБУ
Служба безпеки України оголосила в 
розшук Леоніда Черновецького, який 
у 2006-2012 роках був мером Києва. Як 
повідомили в МВС, його розшукують 
як особу, що переховується від органів 
прокуратури. Триває розслідування у 
кримінальному провадженні за фактом 
незаконного будівництва вертолітного 
майданчика у столиці. 

У ЦЕНТРІ КИЄВА 
ВИБУХНУЛО АВТО 
З ГРУЗИНОМ
Унаслідок вибуху авто, який стався вве-
чері 8 вересня у столиці, загинув член 
чеченського добровольчого батальйону 
імені Джохара Дудаєва, громадянин Гру-
зії Алі Тімаєв, відомий як Тимур Махау рі. 
Під час вибуху постраждала модель На-
талія Кошель, яка була обличчям бренду 
Dior, їй загрожує ампутація ноги. Слід-
ство розглядає три версії: спецслужби 
Росії чи Чечні, кримінальні розбірки або 
ж міжособистісні взаємини.

УКРАЇНЦІ СТАЛИ 
КУПУВАТИ БІЛЬШЕ 
КНИГ
Минулоріч українці придбали книжок 
на $112 млн. Це на $2,5 млн більше, ніж 
у 2015-му, пише «24 канал». Обіг ро-
сійських книг в Україні впав удвічі – з 
9,8 млн примірників у першій половині 
2016 року до 4,3 млн у першій полови-
ні цього року. Цікаво, що до 2015 року 
70% усіх проданих в Україні книг було 
імпортовано з Росії. З початку року в 
галузі було видано українською мовою 
7015 найменувань, а російською – лише 
1939. 

АЛКОГОЛЬ ЗДОРОЖЧАВ
З 9 вересня в Україні подорожчало 
спиртне. На 14-19,41% зросла ціна на 
горілку і лікеро-горілчані вироби, на 
6,5-6,6% – на віскі, ром і джин, на 12,3-
29,1% – на коньяк (бренді), на вина з 
додаванням спирту й ігристі – на 7,1-
13,3%. Якщо мінімальна вартість пляш-
ки горілки складала близько 60 грн, 
то зараз буде близько 80 грн, передає 
«Громадське».

українська хроніка

по гарячих слідах

інфраструктура

НА ВОЛИНІ УБИЛИ 
АМЕРИКАНЦЯ

В ОБЛАСНОМУ 
ЦЕНТРІ РЕМОНТУЮТЬ 
ВУЛИЦІ

енергобезпека

НА ПОРОЗІ 
ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ

конфіскат

НА ВОЛИНІ ВИЛУЧИЛИ 
ПІДАКЦИЗНІ ТОВАРИ

ГУРТОЖИТОК – ЛЮДЯМ

ВІЙСЬКОВА ПРОКУРАТУРА ЗАЗІХНУЛА НА ЛЮДСЬКІ ПАЇ

житло

кримінал

Луцьк

Мешканці луцького 
гуртожитку, що на бульварі 
Дружби Народів, 4, нарешті 

матимуть змогу приватизувати 
житло. У ньому мешкає 108 родин. 
Завдяки ініціативі депутатів 
Луцької міської ради Ігоря 
Поліщука (УКРОП) та Євгена 
Ткачука (позафракційний) 
люди зможуть стати законними 
власниками своїх помешкань.

«Ми постійно тримали це питання 
на контролі, вели перемовини із влас-
никами гуртожитку – ПАТ «Електро-
термометрія». Керівник цього підпри-
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ДЛЯ УБИВЦІ ВИМАГАЮТЬ 
ДОВІЧНОГО УВ’ЯЗНЕННЯ

злочин і кара

Ратнівський район

Прокуратура Волинської області 
вимагатиме довічного ув’язнення 
для 24-річного волинянина, якому 
Апеляційний суд призначив остаточне 
покарання у вигляді 15 років 
позбавлення волі.

Як інформує прес-служба прокура-
тури області, вночі 16 грудня минулого 
року раніше судимий молодик після теле-
фонної розмови з колишньою дружиною 
вирішив їй помститися. Він так відреагу-
вав на те, що жінка знову вийшла заміж 
і не дозволить йому бачитися з трьома 
їхніми дітьми. 

Приїхавши вночі велосипедом у село 
Гута, де вона мешкала, чоловік вибив двері 

в хату й напав із ножем на господаря осе-
лі. Завдавши сплячому чоловікові не менш 
як вісім ударів у голову, шию та спину, 
зловмисник кинувся переслідувати екс-
дружину, яка  кинулася втікати.

Убити жінку просто в хаті перед очи-
ма в дітей йому завадив її чоловік, який 
спромігся ще стати на захист сім’ї, проте 
упав і знепритомнів від нових ножових 
поранень. Другу свою жертву вбивця на-
здогнав уже надворі й кілька разів ударив 
її ножем у груди. Жінка померла. Чоловік 
же, попри завдані йому численні поранен-
ня, вижив.

Любомльський район

На основі радянської 
постанови від 1946 року 
Військова прокуратура 
Луцького гарнізону 
намагається привласнити 
землі жителів села Гуща 
Любомльського району. 

Йдеться про земельні ді-
лянки, розташовані між лінією 
Прикордонної служби України 

та державним кордоном по річ-
ці Західний Буг. Ці землі селяни 
отримали у власність під час 
розпаювання колгоспних діля-
нок. Зараз паї використовують 
для особистої сільськогоспо-
дарської діяльності, зокрема 
під сінокоси.

«Цього року Військова про-
куратура Луцького гарнізону 
розпочала процес вилучення 

земельних ділянок із законного 
володіння жителів у судовому 
порядку», – розповів депутат 
облради Юрій Гупало (БПП).

Під час судової тягани-
ни питання так і не вдалося 
розв’язати, воно досі залиша-
ється актуальним. Тож Юрій Гу-
пало озвучив відповідний депу-
татський запит на сесії обласної 
ради, аби підтримати селян.

alc-kr.com
.ua

Нововолинськ

У шахтарському місті оперативно затримано 
35-річного місцевого жителя, якого 
підозрюють у вбивстві громадянина США, 
повідомляє прес-служба обласної прокуратури.

Увечері 11 вересня на сходовому майданчику 
9 поверху будинку на вулиці Луцькій виявили тіло 
18-річного юнака з колото-різаною раною біля сер-
ця. З місця події вилучено сліди пальців рук та ніж зі 
слідами крові. 

Підозрюваний виявився двоюрідним братом 
убитого. Хлопці розпивали спиртне, після чого ви-
ник конфлікт. 

Луцьк

Цьогоріч бюджетом міста передбачено 
46 млн 210 тис. грн на капітальний ремонт 
вулиць. За словами директора департаменту 
ЖКГ Юрія Крася, вже проведено капітальний 
ремонт 12 об’єктів. 

Також на поточний ремонт вулично-дорожньої 
мережі бюджетом міста передбачено 21 млн 800 
тис. грн, на капітальний ремонт прибудинкових те-
риторій – 39 млн 514 тис. грн.

Окрім того, 11 млн 510 тис. грн передбачено 
на реконструкцію вулично-дорожньої мережі 
міст.

Волинь

Для того аби Волинь нормально 
увійшла в опалювальний сезон, в 
обласну казну очікують надходжень 
у розмірі 1 млрд грн для розрахунку 
з енергопостачальними та 
теплопостачальними організаціями 
за використання субсидій.

Як повідомив директор департамен-
ту фінансів облдержадміністрації Ігор 
Никитюк, наразі заборгованість за вико-
ристані енергоносії в області становить 
538,1 млн грн.

Волинь

Протягом року податківці виявили 
227 порушень, пов’язаних із 
підакцизними товарами, повідомив 
заступник начальника ГУ Державної 
фіскальної служби України у 
Волинській області Віталій Чуй. 

Встановили 88 фактів торгівлі без 
наявних ліцензій, 9 фактів зберігання 
підакцизної продукції без марок вста-
новленого зразка. У результаті цієї робо-
ти судові органи ухвалили рішення про 
конфіскацію підакцизних товарів на суму 
6,1 млн грн.

Окрім того, в рамках кримінальних 
проваджень вилучили таких товарів на 
14,7 млн грн (зокрема, спирту – на 5 млн, 
тютюнових виробів – на 7 млн, тран-
спортних засобів – на 2 млн, паливно-
мастильних матеріалів – на 0,7 млн).

Голова ОДА Володимир Гунчик ви-
знав, що ситуація із субсидіями в області 
критична, однак до кінця року 1 млрд грн 
має надійти на рахунки.

varianty.lviv.ua
reporter.zt.ua

ємства Юрій Малихін пішов назустріч, 
дослухався до потреб громади. Най-
ближчим часом гуртожитки будуть 
переведені на баланс міста Луцька», – 
зазначив радник міського голови Ігор 
Поліщук.

Процедура передачі майна у влас-
ність зможе бути завершеною лише піс-
ля погашення заборгованості. У списку 
найбільших боржників виявилися прі-
звища деяких місцевих підприємців.

Отримавши житло у приватну влас-
ність, люди зможуть створити ОСББ, 
отримати земельну ділянку й право 
самостійно розпоряджатися власним 
майном.108 родин зможуть приватизувати житло

kurs.if.ua

Душогуба посадили на 15 років

Судова тяганина за паї триває

Заборгованість за використані 
енергоносії – 538,1 млн грн

Вартість вилучених товарів – 14,7 млн грн
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коли потрібно перестати копатися в бруді. Теодор Рузвельт

ПОЛІТИКА4 www.volynnews.com№ 36 (84)  14 вересня 2017 року

за кермом

театр абсудруз перших уст

  Дарина ГОГОДЗА
Київ

  Борис ХВИЦЬ
Львівщина

  «Страна.ua»
Київ

ЧОМУ ВИНИК «БЛЯХОМАЙДАН»?

Популярність автівок 
на іноземних номерах 
значно зросла в 

останні роки. Викликана 
вона законодавчими 
обмеженнями: розмитнити 
в Україні можливо лише 
автомобілі з екологічним 
стандартом Євро-5, які 
випускають з 2010 року. 
Законно ввезти старіші 
авто фактично неможливо.

Хоча європейські автівки, що 
були у вжитку, завдяки підписано-
му Президентом законопроекту, 
стали дешевшими, для більшості 
громадян вони й далі залишаються 
недоступними. Ціна на авто, що від-
повідає Євро-5, орієнтовно стартує 
з $7-8 тис. Тоді як «євробляха» вар-
тує $2-3 тис.

Окрім логічної ринкової різниці 
в ціні за авто Євро-5, доводиться 
платити ще й чималі гроші за роз-
митнення. Наприклад, якщо ви 
плануєте ввезти в Україну седан 
2013 року вартістю $6 тис., ще десь 
близько $2 тис. доведеться віддати 
на сплату всіх мит. Таким податко-
вим навантаженням Україна захи-
щає власного виробника. У резуль-
таті виходить ситуація, коли умовна 
30-річна «Лада» на українських но-
мерах в Україні коштує стільки ж, 
скільки «Ауді» початку 2000-х у 
Польщі чи Литві.

ЯК ПРАЦЮЄ «СХЕМА»
Бажання зекономити штовхає 

українців шукати шпарини у за-
конодавстві, щоб провезти авто-
мобіль на іноземних номерах для 
постійного користування в Україні, 

пише «Еспресо TV».
Найпопулярнішими країнами 

купівлі «євроблях» для наших гро-
мадян стали Литва та Польща. І річ 
тут не лише в географічній близь-
кості. Просто саме туди автівки, 
яким понад 10 років, стікаються з 
усієї Європи. Якщо загалом у зоні 
Євросоюзу середній вік авто 10,7 
року, то в цих країнах – 16-17 років. 
З цієї ж причини популярні автівки 
на естонських, румунських чи мол-
довських номерах.

Користуватися старим автомо-
білем у Європі дорожче, ніж при-
дбати новий. З кожним роком еко-
логічний податок, страхування та 
обслуговування для такої машини 
будуть все більшими, тож власники 
радо їх продають. Ці авто потрапля-
ють спочатку до Литви, Польщі, Ру-
мунії, Молдови, а потім – в Україну.

Відповідно до Митного кодек-
су, ввезене з-за кордону авто може 
перебувати на території України не 
більш як п’ять або десять діб залеж-
но від пункту пропуску. Тому люди, 
які живуть у прикордонних зонах і 
купили авто в сусідній країні, зму-
шені були перетинати кордон кож-
ні 5-10 днів, утворюючи страшенні 
черги.

Але з часом у кодексі знайшли 
дірку. Якщо громадяни України 
можуть користуватися нерозмит-
неним авто до 10 днів, то іноземці 
мають право ввозити в Україну ма-
шину для особистого користуван-
ня на термін до 1 року. При цьому 
резидент України також може їзди-
ти на автомобілі нерезидента. Так 
виникла схема, а в Литві й Польщі 
зорганізувалися цілі підприємства, 
що «допомагають» оформити авто 
для громадян України. 

На зареєстрованому в ЄС авто 

нерозмитнених автомобілів зав-
дяки мітингу досягти не вдалося, 
але принаймні розпочався діалог. 
Представників протестувальників 
запросили на засідання податково-
го комітету, на якому обговорювали 
меморандум, покликаний «заспо-
коїти суспільство». 

У організаторів акції було п’ять 
вимог до влади. Перша: доступне 
розмитнення для українців на всі 
іноземні автомобілі за допомогою 
єдиного вікна і спрощеного меха-
нізму за прикладом європейських 
країн. Друга: легалізація всіх авто 
європейської реєстрації, які вже 
завезені в Україну. Третя: скасу-
вання стандартів Євро-5 при вве-
зенні та реєстрації вживаних авто-
мобілів в Україну. Четверта: зняття 
обмежень на перепродаж авто-
мобілів на єврономерах усередині 
країни. П’ята: припинити репресії 
силових структур проти водіїв ав-
томобілів на єврономерах, повний 
мораторій на дискримінацію до 
остаточного законодавчого врегу-
лювання.

«Абсолютно все було проігно-
ровано. Жодної вимоги з тих, що 
ми виставляли до Верховної Ради, 
Кабінету Міністрів і Президента, 
не було виконано», – констатував 
один із організаторів протесту Олег 
Ярошевич. – Єдине, що нас із боями 
пропустили на засідання податко-
вого комітету, де запропонували 
знову розпочати розробку закону. 
Це просто затягування часу й еска-
лація конфлікту». 

І поки влада не може порозу-
мітися з автомобілістами, останні 
готують нову акцію протесту, обіця-
ють ще масштабнішу.

7 вересня Президент Петро 
Порошенко виступив з 
посланням до Верховної Ради.

ПЕСИМІСТИЧНИЙ 
СЦЕНАРІЙ

«В історії були випадки, коли від-
сутність або зволікання з реформа-
ми просто консервували відсталість 
країн, залишаючи їх на узбіччі світо-
вого прогресу. Є перспективи ще 
гірші: без завершення реформ ми 
ризикуємо втратити державність – і 
нас просто не стане. Але це песи-
містичний сценарій», – сказав Поро-
шенко, заявивши, що вірить у більш 
оптимістичний розвиток подій.

«НАСТУП 
КОНТРРЕВОЛЮЦІЇ» 

«Недовіра до державних інститу-
тів та політиків переростає у глибоку 
зневіру, апатію і агресію. Щоб зараз 
усунути цю небезпеку, ми з вами 
маємо діяти негайно і швидко, дати 
друге дихання боротьбі з корупцією 
та економічним перетворенням, та-
кож прибрати як мінімум ґрунт для 
розмов про нібито «відкат» від ре-
форм, про нібито наступ контррево-
люції», – закликав Президент.

ПРОТИ 
ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ 
РЕСПУБЛІКИ

«Ми забезпечили набагато якісні-
ше функціонування парламентсько-
президентської моделі, ніж це було 
в 2006-2010 роках. Звичайно, чинна 
модель неідеальна. Тому час до часу 

Гармидером і соромом 
на кордоні назвала 

громадськість повернення 
Міхеіла Саакашвілі в 
Україну увечері 10 вересня. 
У цій історії було все – 
і блокування потяга, і 
мінування пропускного 
пункту «Шегині», і врешті 
незаконний перетин 
кордону, коли сотні 
прихильників Саакашвілі 
взяли його у міцне кільце 
й подолали пропускний 
пункт та українських 
прикордонників.

Після штовханини з прикор-
донниками екс-керівник Одеської 
облдержадміністрації, третій пре-
зидент Грузії, очільник української 
партії «Рух нових сил» зміг потрапи-
ти на територію України з Польщі. 
Уже за годину усміхнений Саака-
швілі разом із мером Львова, ліде-
ром «Самопомочі» Андрієм Садо-
вим та очільницею «Батьківщини» 
Юлією Тимошенко давав короткий 
брифінг на площі Ринок. «Я збираю-
ся проїхати по всій Україні, поїхати 
до кожного міста», – заявив Саака-
швілі, пообіцявши боротися проти 
«продажної влади і олігархів».

Нагадаємо, Міхеіла Саакашвілі 
указом Петра Порошенка 26 серпня 
позбавили українського громадян-
ства. Українська влада раніше попе-
реджала політика, що в разі спроби 
перетину кордону йому відмовлять 
у в’їзді, а його український паспорт 
вилучать. Однак Саакашвілі вважає 
це рішення незаконним.

У Держприкордонслужбі ка-
жуть, що прикордонники отримали 

наказ не застосовувати силу до 
Міхеіла Саакашвілі та його ко-
манди. Як результат – внаслідок 
сутичок постраждало 16 поліцей-
ських і прикордонників, повідо-
мив очільник МВС Арсен Аваков.

Президент Петро Порошен-
ко так відреагував на цю подію: 
«10 вересня на державному кор-
доні було скоєно злочин, за який 
усі винні мають понести покаран-
ня. І мені байдуже, хто порушив 
державний кордон: бойовики на 
сході чи політикани на заході».

Міністр внутрішніх справ Ар-
сен Аваков зазначив, що дії всіх 
учасників подій на пункті пропус-
ку «Шегині», коли було здійснено 
прорив державного кордону, під-
падають під  статтю 332 (незакон-
не переправлення осіб через дер-
жавний кордон) Кримінального 
кодексу. Можливе покарання за 
цією статтею – позбавлення волі 
на строк від трьох до семи років. 
Нині тривають слідчі дії, розповів 

речник МВС Артем Шевченко в 
коментарі «ВВС Україна». Він до-
дав, що слідчі дії стосуються не 
лише Саакашвілі, а й усіх людей, 
причетних до прориву кордону.

Не залишили поза увагою по-
вернення Саакашвілі в Україну й 
світові ЗМІ. Голова МЗС Польщі Ві-
тольд Ващиковський заявив, що 
скандал навколо повернення в 
Україну екс-голови Одеської ОДА 
Міхеіла Саакашвілі є внутріш-
ньою справою України, Польща 
брати участі в ньому не буде, пе-
редає Onet. 

На думку журналіста канад-
ського видання Globe and Mail 
Марка Маккіннона, ситуація 
дов кола повернення до України 
екс-очільника Одещини має ви-
кликати посмішку у Кремлі. «Рево-
люціонери 2004 року (Саакашвілі 
та Тимошенко) кидають виклик 
революціонерам 2014-го (Поро-
шенку та компанії), а Кремль у цей 
час регоче», – заявив журналіст.

ПОВЕРНЕННЯ ГРУЗИНА

до мене приходять із пропозиціями 
щось змінити: повернути Президен-
ту обсяг повноважень до Конституції 
1996 року або навпаки – зробити Пре-
зидента церемоніймейстером. Але я 
хотів би чітко підкреслити: ніколи не 
погоджуся з пропозиціями забрати 
у людей право обирати Президента 
і передати це право парламенту. Та-
кож обсяг повноважень глави держа-
ви має бути достатнім для виконання 
функцій Верховного головнокоман-
дувача», – заявив Порошенко.

НЕ ЧІПАЙ БЕЗВІЗ
«Я хотів би застерегти окремих на-

родних депутатів від намірів провести 
ревізію тих законів, які стали основою 
для ухвалення нашими партнерами 
рішення про надання нам безвізово-
го режиму», – наголосив гарант.

СКАСУВАТИ 
НЕДОТОРКАННІСТЬ З 
2020 РОКУ

Президент закликав Раду внес-
ти зміни до Конституції і скасувати 
депутатську недоторканність. При 
цьому Порошенко заявив, що хоче 
полегшити депутатам це непрос-
те рішення: перенести його дію на 
1 січня 2020 року. У залі після цих 
слів пролунав сміх.

ПРО ЩО ГОВОРИВ 
ПРЕЗИДЕНТ У ПАРЛАМЕНТІ
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Народні депутати з 
УКРОПу зареєстрували 
два законопроекти, які 
можуть розв’язати проблеми 
автомобілістів. Запропоновано 
відмовитися від стандарту 
Євро-5 та запровадити 
натомість обов’язковий 
технічний огляд транспортних 
засобів за прикладом 
багатьох країн ЄС. Крім того, 
законопроекти передбачають 
продовження дії пільгового 
розмитнення авто до 2020 
року та скасування прив’язки 
до року випуску й кількості 
транспортних засобів, що 
ввозяться.

іноземець-нерезидент має перети-
нати кордон раз на рік. Кермувати 
засобом та бути власником у тех-
паспорті може українець. Для цього 
йому потрібно стати працівником 
іноземної компанії, наприклад, во-
дієм. І все – рік їздити Україною на 
авто за $2-3 тис. можна майже без 
перешкод.

ЧОГО ХОТІЛИ 
ПРОТЕСТУВАЛЬНИКИ

За даними Державної фіскаль-
ної служби, схема допомогла при-
везти в Україну вже 64 тис. вжива-
них нерозмитнених автомобілів на 
іноземних номерах. Хоча неофіцій-
ні дані свідчать, що їх у нашій країні 
вже близько 3 млн.

6 та 7 вересня в Києві біля бу-
дівлі парламенту відбувалася ак-
ція власників автомобілів на євро-
пейських номерах за легалізацію 
нерозмитнених машин. Протест 
було оголошено як безстроковий, 
але акцію припинили вже наступ-
ного дня після того, як правоохо-
ронці відтіснили мітингувальни-
ків від будівлі парламенту, пише 
«Економічна правда». Мітингарі 
намагалися підпалити біля парла-
менту шини, на це відреагувала 
поліція, розігнавши пікетувальни-
ків. Координатори акції вирішили 
припинити протест, аби ніхто не 
постраждав. 

Великого прогресу в питанні 

Автомобілісти обіцяють ще масштабнішу акцію протесту

Саакашвілі каже, що його незаконно 
позбавили українського громадянства

Петро Порошенко
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вічна проблема

земельний колапс

СТАРИЙ РИНОК У ЛУЦЬКУ: 
БУТИ ЧИ НЕ БУТИ

Останніми роками у 
Луцьку триває епопея з 
перенесенням Центрального 

ринку. Не так давно ця проблема 
знову загострилася: підприємців 
обурює, що ринок хочуть закрити 
або перенести. Натомість на його 
місці планують облаштувати 
парковку.

Вимагаючи продовжити оренду ділянок 
Центрального ринку Волинській облспожив-
спілці, кілька тижнів тому базарники вийшли 
на мітинг до Луцької міської ради. Розглянув-
ши це питання, земельна комісія погодилася 
продовжити оренду лише однієї земельної ді-
лянки у понад два гектари. Рішення щодо іншої 
ділянки мали ухвалити на сесії міської ради.

Підприємців обурило таке розв’язання 
питання, мовляв, на цьому місці побудують 
торговий центр, а їх просто «викинуть на ву-
лицю».

Як розповів радник міського голови, керів-
ник фракції «УКРОП» у Луцькраді Ігор Поліщук, 
будівництво торгового центру на цьому місці 
не є доцільним, натомість цільове призначен-
ня ділянки – під парковку, облаштування якої 
змінило б ситуацію з транспортним рухом та 
постійними заторами біля торговища. Відпо-
відно, основну частину ринку залишать і про-
довжать договір оренди на рік. Його спільно 
з облспоживспілкою планують привести до 
естетичного вигляду.

Під час круглого столу за участю пред-
ставників міської ради та підприємців Старо-
го ринку торговцям запропонували переїха-
ти на ЛПЗ. Депутат міськради від Радикальної 
партії Сергій Була зауважив, що стоянка біля 
Старого міста просто життєво необхідна, 
оскільки туристів у Луцьку щороку більшає, 

а екскурсійним автобусам просто немає де 
паркуватися. Окрім цього, територію можна 
було б використовувати для розташування 
пересувних цирків, які зараз розміщуються 
біля гіпермаркету «Там Там». Підприємців на-
лякала така перспектива, адже вони втратять 
робочі місця, тож люди підготували відкритий 
лист до громади Луцька, який уже підписало 
близько двох тисяч осіб. Окрім того, базарни-
ки заявили, що готові вкладати власні кошти, 
аби привести ринок до належного стану.

На позачерговій сесії міської ради мали 
вирішити долю оренди ділянок. Підприємці 
ж, за старою традицією, «окупували» будів-
лю мерії. Окрім того, перекрили рух вулицею 
Богдана Хмельницького, чим спровокували 
невдоволення водіїв та мешканців навколиш-

ніх будинків.
Щодо ділянки площею у понад два гекта-

ри, то Волинській облспоживспілці продов-
жили термін її оренди на рік, але протягом 
цього часу, за словами Ігоря Поліщука, плану-
ють напрацювати проект реконструкції рин-
ку, його окультурення та приведення до ладу, 
а рішення має стати балансом між інтересами 
міста та інтересами підприємців.

Ігор Поліщук запропонував відмовити 
облспоживспілці в оренді ділянки у 0,5904 га, 
натомість залишити металеві конструкції на 
місцях, аби згодом без посередників вирішу-
вати з підприємцями, у якому напрямку руха-
тися. Депутат від фракції «Батьківщина» Ан-
дрій Козюра наголосив на тому, що Луцьк має 
одне з десяти чудес України – Луцький замок, 

тож потрібно навчитися раціонально вико-
ристовувати історичну спадщину. Окрім того, 
депутат заявив про неприпустимість того, що, 
окрім сплати по 75 грн за оренду, підприємці 
ще й сплачують облспоживспілці внески на 
благоустрій ринку, який облспоживспілка по-
тім бере на свій баланс як поліпшення.

Підприємці пригрозили безстроковим 
страйком у разі, якщо депутати ухвалять рі-
шення не на їхню користь. Ігор Поліщук зая-
вив, що контейнерів ніхто зносити не буде, а в 
найкоротші строки потрібно знайти рішення, 
яке задовольнило б обидві сторони.

Депутати звернули увагу на те, що обл-
споживспілка не дбає про людей (вона готова 
відімкнути електропостачання), а просто ви-
користовує їх заради своїх інтересів.

У підсумку депутати вирішили створити 
робочу групу, яка вестиме діалог та консуль-
тації з підприємцями. До її складу увійдуть 
представники депутатських фракцій та ви-
конавчих органів міськради. Тож історія з 
діяльністю Старого ринку триває, але споді-
ваємося, що влада зможе порозумітися з під-
приємцями, аби досягнути балансу.

До слова, нещодавно голова Волинської 
обласної ради Ігор Палиця заявив, що на місці 
Старого ринку слід облаштувати туристичну 
атракцію. На думку голови облради, там має 
бути площа – як у європейських містах. 

«Треба зробити таку родзинку, аби всі за-
лишалися ночувати там. У такому місці могли 
б продавати автентичні речі, в тому числі від 
волинських майстрів, аби люди їхали сюди, 
відпочивали, витрачали гроші, милувались 
парком, а не бачили лише бруд», – зазначив 
Ігор Палиця та додав, що позбавляти людей 
права працювати не можна, тому підприєм-
цям слід запропонувати альтернативу, куди 
можна перенести ринок. 

Разом з тим, високопосадовець запевнив, 
що не має жодних бізнесових планів на цю ді-
лянку. «Обіцяю, що в мене там не те що торго-
вого центру, а й навіть крамнички жодної не 
буде», – наголосив Ігор Палиця.

  Артем ОСТРОЖЧУК
Луцьк

  Анастасія КОРЕЦЬКА
Луцьк

Волинський Держгеокадастр 
через корупційні схеми 

дерибанить землі на десятки 
мільйонів доларів, фактично 
відбираючи їх у селян. Непрозоре 
та незрозуміле законодавство 
створює ситуацію, коли 
місцеві громади не можуть 
розпоряджатися угіддями, бо 
територія за парканом крайньої 
сільської хати – вже власність 
держави. 

Ці та інші проблеми земельних відно-
син обговорили під час прес-конференції 
11 вересня, у якій взяли участь депутати Во-
линської облради, землевпорядники, пред-
ставники сільських і селищних рад області та 
народний депутат від УКРОПу Віталій Купрій.

У лютому 2017 року депутати обласної 
ради висловили недовіру очільнику облас-
ного управління Держгеокадастру Василю 
Василенку. Голова фракції «УКРОП» Вячеслав 
Рубльов зауважив, що протягом тривалого 
часу до обласної ради звертались голови 
сільських рад зі всієї Волині щодо беззаконня 
з боку відомства. 

«Сільські голови не можуть розширити 
межі населених пунктів, не можуть навіть 
отримати пасовища. Вони подають звернен-
ня до Держгеокадастру, їм відмовляють, а ту 
ділянку незадовго здають в оренду невідо-
мим людям. Таких фактів на Волині сотні. Ми 
створили тимчасову комісію із земельних 
питань, яка розглядає ці випадки та скеро-
вує їх у правоохоронні органи, – розповів 
Рубльов. – Під час останньої сесії депутати 
підтримали два звернення: одне стосується 
скасування постанови №413, за якою призу-
пинили видачу земельних ділянок атовцям, 
та до правоохоронних органів і Міністерства 
агрополітики щодо діяльності керівництва 
управління Держгеокадастру у Волинській 
області. Ми будемо клопотати, аби Василен-
ка не лише звільнили з посади, але й про те, 
щоб правоохоронна система надала оцінку 
його діям». 

Народний депутат, заступник голови ко-

мітету Верховної Ради з питань законодавчо-
го забезпечення правоохоронної діяльності 
Віталій Купрій наголосив, що земля України та 
її надра, відповідно до Конституції, є власніс-
тю народу, тож партія УКРОП виступає за при-
пинення функціонування РДА або державних 
органів, які розпоряджаються землею, та 
створення виконкомів при райрадах і облра-
дах, які ухвалювали б рішення про виділення 
земельних ділянок.

НАРДЕП ВІТАЛІЙ КУПРІЙ: «ДІЇ ВОЛИНСЬКОГО 
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ – ВІДВЕРТА КОРУПЦІЯ»

вати на усі звернення. 
Присутні на прес-конференції представ-

ники Асоціації землевпорядників Волині Ва-
лентин Колодинський та Світлана Шеремета 
також озвучили проблему монополізації 
ринку у сфері послуг землевпорядкування 
волинським Держгеокадастром. За слова-
ми активістів, останнім часом управління 
активно лобіює інтереси львівських фірм 
«Західземлепроект» та «Сомгіз» у наданні по-
слуг землеустрою сільським радам. Світлана 
Шеремета повідомила, що перший заступник 
голови головного управління Держгеокада-
стру Анатолій Поляков у 2016 році працював 
у ТзОВ «Західземлепроект». Віталій Купрій на-
голосив, що такі дії управління – це відверта 
корупція, а тому він обов’язково звернеться 
до правоохоронних органів щодо оцінки дій 
чиновника.

«Про проблеми з Держгеокадастром на 
Волині я дізнався від колеги-однопартійки, 
народного депутата Ірини Констанкевич. 
Вона розповіла про зловживання під час ви-
дачі ділянок атовцям. Бійцям пообіцяли 40 
гектарів, але потім ці землі потрапили у влас-
ність та оренду невідомих людей. Я написав 
відповідну заяву про злочин, отримав відпо-
відь від обласної прокуратури та луцької по-
ліції, що відкрито кримінальне провадження, 
підстава – зловживання владою. Однак я мав 
сумнів, чи будуть проводити слідство, адже 
йшлося не про Луцьк, а про область зага-
лом, – пояснює Віталій Купрій. – Вважаю, що 
це була спроба поховати справу й не дати 
можливості її розслідувати. Під час зустрічі з 
керівниками обласних прокуратури та поліції 
запитав, чому саме поліції доручили розсліду-
вати такий злочин, адже це не її компетенція. 
Відповіді не отримав. Вони хочуть спустити 
справу на гальмах, але ми не дамо цього зро-
бити. Разом з Іриною Констанкевич проведе-
мо брифінг у Верховній Раді щодо земельно-
го питання та звернемося до всіх посадових 
осіб, які можуть вплинути на ситуацію».

Також нардеп запропонував свою під-
тримку в подібних справах та пообіцяв реагу-

Очільника обласного управління 
Держгеокадастру Василя Василенка 
звинувачують у розкраданні землі, 
покриванні корупційних схем, 
створенні монопольного становища 
на ринку надання земельних послуг, 
лобіюванні інтересів обраних 
фірм, суттєвому завищенні цін для 
населення. Як відомо, ще в лютому 
депутати облради спрямували 
звернення Президенту, Прем’єр-
міністру та Генпрокурору з вимогою 
звільнити корумпованого посадовця. 
Є інформація, що Василенка планують 
перевести на аналогічну посаду в 
Хмельницьку область.

Анастасія Корецька
volynnew

s.com

Підприємці вкотре пікетували Луцькраду

Віталій Купрій та Вячеслав Рубльов
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Багато чого я навчився у наставників, ще більше – у товаришів, та найбільше – в учнів. Талмуд
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РЕФОРМА ОСВІТИ: 
ЩО ЧЕКАЄ УЧИТЕЛІВ І УЧНІВ?

новація

децентралізація

ЧОМУ ГАЛЬМУЄТЬСЯ СТВОРЕННЯ 
БЕРЕСТЕЧКІВСЬКОЇ ОТГ

ВЛАДА НЕ ЗНАЙШЛА 
ГРОШЕЙ ВЕТЕРАНАМ УПА

5 вересня 2017 року 
Верховна Рада 
ухвалила у другому 

читанні новий закон «Про 
освіту». За відповідне 
рішення проголосувало 
255 народних депутатів. 
Нагадаємо: дискусія про 
закон тривала понад три 
роки. Як же реформа 
вплине на кожного з 
учасників навчального 
процесу в разі ідеального 
функціонування?

ДІТИ
12 років освіти. Навчатися в 

школі діти зможуть з 6 або 7 років.  
Початкова освіта триватиме 4 роки. 
Середня – 12 років. Вона складати-
меться з початкової освіти триваліс-
тю 4 роки, базової середньої освіти 
тривалістю 5 років, яку отримувати-
муть у гімназіях, та профільної се-
редньої освіти тривалістю 3 роки, 
що її отримуватимуть у ліцеях або 
закладах професійної освіти. Після 
цього дитина може йти до ВНЗ чи 
почати працювати.

Три роки бакалаврату. Якщо 
учень вирішить здобувати освіту 
бакалавра, то витратить на неї лише 
три роки замість теперішніх чоти-
рьох. Тобто загальна кількість часу 
на здобуття освіти не зміниться.

Безплатні підручники. Дер-
жава зобов’язується забезпечувати 
учнів підручниками, але навчаль-
ні посібники доведеться купувати 
самостійно. Також підручники в 

електронному форматі мають бути 
у вільному доступі в мережі.

Особливі потреби та нацмен-
шини. Держава має забезпечити 
дитину з особливими потребами 
вчителями та зробити так, щоб вона 
не почувалася поза учнівським 
колективом. Частину предметів у 
школі (історія, мова, література) 
дитина вчитиме рідною мовою. Але 
решту – державною. Це гарантує 
учневі успішний вступ до вишу та 
подальшу кар’єру.

УЧИТЕЛІ
Зарплатня. Зарплатня учителя 

в Україні стартуватиме від 9,6 тис. 
грн (3 мінімальні зарплатні) залеж-
но від категорії. Щоправда, оскіль-
ки на реформу потрібно понад 120 
млрд грн, її проведення планують 

розтягнути на 10 років. Закон зара-
ховує до заробітної плати також ви-
ховну, методичну, організаційну та 
іншу трудову діяльність вчителя.

Доплата за сертифікацію. 
Якщо вчитель прагне інновацій у 
навчальному процесі, держава обі-
цяє доплачувати ще 20% від зар-
платні. Для цього потрібно буде 
пройти сертифікацію.

Учитель буде вільним у ви-
борі, як саме вчити дітей, закон 
дозволяє користуватися власними 
планами та рекомендує лише до-
тримання стандартів.

Щорічна атестація залишаєть-
ся обов’язковою. Загальна кіль-
кість годин для підвищення кваліфі-
кації вчителя упродовж п’яти років 
не може бути меншою за 150 годин.

Свобода вибору. Вчитель буде 

абсолютно вільним у тому, як підви-
щувати кваліфікацію: тренінги, кур-
си, вебінари, семінари, практикуми. 
До того ж, держава профінансує, 
якщо вони будуть платними. 

ЗАКЛАДИ ОСВІТИ
Опорні школи. За словами мі-

ністра освіти Лілії Гриневич, в Украї-
ні 33% дітей навчаються в сільських 
школах. А таких шкіл у нашій країні 
аж 67%. Оскільки така модель не-
ефективна, міністерство впрова-
дило систему так званих опорних 
шкіл. Вона означає, що для наймен-
ших школяриків будуть відчинені 
двері найближчої до них школи, а 
от старшокласники доїжджатимуть 
до опорних закладів освіти зі знач-
но кращими умовами. 

Автономія шкіл. Новий закон 
визначає школу як автономну оди-
ницю. Навчальний заклад мати-
ме право самостійно розробляти 
власну навчальну програму. Мі-
ністерство пропонуватиме тільки 
стандарти.

Окрім того, школи самостійно 
визначатимуть режим своєї роботи, 
структуру навчального року (чвер-
тями, семестрами), тривалість на-
вчального тижня тощо.

Грошима розпоряджатиметь-
ся колектив. За новим законом, 
державні гроші мають «ходити» за 
вчителем. Тобто виділені державою 
кошти для підвищення кваліфікації 
йтимуть не до державних інституцій, 
а одразу до школи, де педрада спіль-

Горохівський район

До складу 
Берестечківської 

ОТГ мали увійти 
Перемильська, Пісківська, 
Лобачівська, Смолявська, 
Горішненська, 
Жабченська, Мервинська 
сільські ради та 
Берестечківська 
міська, утім питання 
об’єднання стоїть на 
місці, повідомили 
у Волинському 
регіональному відділенні 
Асоціації міст України.

За словами експерта з пи-
тань децентралізації та юридич-
них питань АМУ Валентина Ма-
линовського, через пасивність 
сільських голів і районної влади, 

поширення негативної інфор-
мації щодо децентралізації, не-
знання правди про переваги 
ОТГ Горохівський район – серед 
найгірших у процесі децентралі-
зації на Волині, а громади сіл, що 
довкола Берестечка, не бачать 
перспективи ОТГ із центром у 
ньому.

Процес формування Бе-
рестечківської ОТГ міськрада 
ініціювала ще 2015-го, запропо-
нувавши суміжним сільрадам 
об’єднатися. Однак жодної від-
повіді не отримала. Тож торік 
у липні експерти Асоціації міст 
України ініціювали у Берестечку 
нараду-консультацію за участю 
керівників органів місцевого 
самоврядування та Горохівської 
райдержадміністрації. Вони де-
тально роз’яснили всі аспекти 

Волинь

2017 рік проголошено 
роком УПА на Волині, але 
через бездіяльність голови 
облдержадміністрації 
Володимира Гунчика цьогоріч 
не вдалося ані належно 
вшанувати ветеранів ОУН-УПА, 
які проживають в області, ані 
навести лад на місцях пам’яті. 
Про це заявив перший заступник 
голови Волиньради Олександр 
Пирожик («Свобода») під час 
сесії 7 вересня. 

За його словами, рішення про ви-
знання 2017-го роком УПА ухвалили 
ще 12 квітня, але для проведення 
пам’ятних заходів, розчистки місць 
вшанування полеглих воїнів УПА, а 
також на доплати до пенсій у розмі-
рі 200 грн ветеранам та для їхнього 
оздоровлення в санаторіях «Пролі-
сок» та «Лісова пісня» коштів так і не 
передбачили.

«Вшанування борців за волю 
України й проголошення року УПА 
на Волині було справою честі для 
нас, але сьогодні ми бачимо ганебне 
ставлення до ветеранів, які не шко-
дували сил і здоров’я, аби постала 
українська держава», – наголосив 

Олександр Пирожик.
Депутат також повідомив, що 

спрямував лист губернатору з про-
ханням поінформувати, що зроблено 
в області на виконання рішення про 
рік УПА. У відповіді значилося, що 
святкування здійснюватиметься від-
повідно до плану заходів з підготовки 
та відзначення в області Дня захисни-
ка України і 75-ї річниці заснування 
УПА. Більше того, зазначений план за-
твердить голова ОДА з урахуванням 
завдань, визначених Адміністрацією 
Президента та Кабінетом Міністрів.

«Хіба це не цинізм? Це ми цілий 
рік УПА зводимо до одного дня? І не 
на виконання нашого рішення, об-
ласної ради, а на виконання завдань 
Адміністрації Президента і Кабміну, – 
обурився Олександр Пирожик. – Дер-
жава ніколи не буде рухатися вперед, 
як належить, а буде буксувати, від-
стоювати не інтереси територіальних 
громад, а отих київських вельмож. 
Невже нема розуміння того, що дер-
жава – це не якийсь завод «Богдан» 
чи фабрика «Рошен»? Це набагато 
більше. І якщо при владі на місцях 
будуть бариги й червоні директори, 
то ми ніколи не матимемо того руху 
вперед, який хотіли б бачити наші ве-
терани ОУН-УПА».

но вирішує, як їх використовувати.
Закон, по суті, ліквідовує ін-

спекції в районних управліннях 
освіти. Методкабінети тепер пра-
цюватимуть суто як консультаційні 
органи. Обов’язкова атестація шкіл 
також залишиться в минулому – ау-
дит здійснюватиметься раз на 10 ро-
ків та у випадку зміни керівництва.

Не контроль, а рекомендації. 
Забезпечення якості освіти буде 
здійснювати Державна служба 
якості освіти. Та працюватимуть там 
не контролери, а колеги-фахівці, які 
надаватимуть рекомендації щодо 
покращення навчального процесу.

Конкурс на посаду директо-
ра.  У законі прописано процедуру 
конкурсного відбору на посаду ди-
ректора. Керувати однією школою 
можна не більш як 12 років (дві 
каденції). Водночас закон дає мож-
ливість директорам навчальних за-
кладів самостійно призначати своїх 
заступників та педагогічний склад.

Прозорість. Міністерство зобо-
в’язує кожен навчальний заклад 
оприлюднювати інформацію про 
надходження усіх коштів, а також 
їхнє призначення. 

P.S. Лілія Гриневич наголошує: 
ухвалений закон про освіту є базо-
вим. Щоб реформа почала працю-
вати в повному обсязі, його потріб-
но доповнити законодавством про 
функціонування середньої школи, 
про освіту для дорослих, про про-
фесійну освіту та національну сис-
тему кваліфікацій. 

До речі, новий стандарт почат-
кової школи у 2017/18 навчальному 
році пілотуватимуть 100 україн-
ських шкіл. Про це розповіла Гри-
невич в ефірі телеканалу «1+1». 
Передбачається, що з наступного 
року за новим стандартом навчати-
муться всі діти України.

Нині на Волині проживає 
209 ветеранів УПА

обіцянки-цяцянки

формування ОТГ, переваги й ри-
зики, учасники отримали відпові-
ді на всі запитання. Такі ж заходи 
провели в Горохові.

«Однак відтоді не зроблено 
нічого. Гадаю, причина такої си-
туації – у пасивності сільських 
голів, які звикли жити по-старому 
і не прагнуть змін. У громадах цих 
сіл поширюють негатив про де-
централізацію, а люди, не знаючи 
правди про переваги ОТГ, не тис-
нуть на місцеву владу. Пасивну 
позицію мають і районні чинов-
ники. Як наслідок – Горохівський 
район пасе задніх у процесі де-
централізації в області», – конста-
тував експерт.

Ситуація, що склалася довко-
ла створення Берестечківської 
ОТГ, неабияк непокоїть міського 
голову Берестечка Валентину 
Залевську. «Якщо сільські го-
лови й надалі займатимуть ви-
чікувальну позицію, то одного 
ранку вони можуть прокинутися 
в об’єднаній громаді, яку ство-
рять відповідно до Перспектив-
ного плану, – заявила вона. – Пе-
реконана: нам потрібно почати 
спільно діяти на перспективу і 
об’єднатися добровільно. Я за-
цікавлена в об’єднанні, навіть 
попри те, що моя посада вибор-
на, і на голову ОТГ, на мою думку, 
балотуватимуться щонайменше 
зо 20 людей. У моїх планах – зро-
бити все, щоб донести до гро-
мад інформацію про користь 
децентралізації, зокрема і зав-
дяки роз’яснювальній роботі 
консультантів Волинського ре-
гіонального відділення Асоціації 
міст України».
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До школи треба буде ходити 12 років

Громади сіл, що довкола Берестечка, не 
бачать перспективи ОТГ із центром у ньому
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Лікар має мати погляд сокола, руки дівчини, мудрість змії і серце лева. Авіценна

  Підготувала Галина ТЕРНОВА

бережіть себе

Медична статистика 
невтішна: за останні 
кілька десятків років 

значно збільшилася кількість 
пацієнтів, хворих на рак. Ця 
смертельна хвороба може 
заскочити зненацька кожного, 
іноді люди звертаються до 
лікаря, коли вже дуже пізно й 
нічого не можна вдіяти.
Тому пам’ятайте: що швидше 
медики виявлять пухлину, то 
швидше ви одужаєте.

СИЛЬНА ХРОНІЧНА ВТОМА 
Ідеться про втому без будь-якої причини. 

Тобто якщо щодня почуваєтеся вранці ще гір-
ше, ніж звечора, то, найімовірніше, ви захво-
ріли на щось справді серйозне.

Втома – важливий симптом, якщо вона з 
часом виявляється все гостріше і гостріше. 
Так зазвичай дають про себе знати лейкемія 
або інші види раку. Це той випадок, коли кра-
ще зайвий раз сходити до лікаря, щоб зро-
зуміти, що ви в безпеці, ніж потім шкодувати 
про це в лікарняній палаті.

РАПТОВА ВТРАТА ВАГИ 
Раптова і незрозуміла втрата ваги може 

мати кілька підстав, але всі вони дуже серйозні. 
Так, зокрема, виявляють себе і деякі види раку.

Незрозуміла втрата навіть п’яти кілогра-
мів може вказувати на рак. Зазвичай таке 
трапляється у випадку з раком підшлункової 
залози, шлунка, стравоходу або легень.

Стрес, щоправда, також може стати цьо-
му причиною. Але краще здайте аналіз крові, 
щоб переконатися, що у вас усе гаразд.

ЗДУТТЯ ЖИВОТА У ЖІНОК
Незрозумілий і хронічний метеоризм 

може свідчити про рак яєчників. Зазвичай 
ніхто не звертає увагу на те, що в нього швид-
ко і регулярно здувається живіт після обіду. 
Якщо помічаєте, що відчуття переповненості 
шлунка з’являється у вас занадто швидко і 
при цьому регулярно докучає біль у попере-
ку – відвідайте лікаря. Особливо якщо відчу-
ваєте ці симптоми кілька тижнів поспіль.

УТВОРЕННЯ НА ШКІРІ 
Слід стежити за будь-якими новими утво-

реннями на шкірі. Адже цей вид раку вкрай 
важливо і головне – легко розпізнати на ран-
ній стадії. Звертайте увагу на нові родимки, 
що з’являються на вашому тілі. Якщо вам не 
подобається їх колір, форма або розмір, не-
гайно зверніться до лікаря. 

ЯК РОЗПІЗНАТИ РАК 
НА РАННІЙ СТАДІЇ 

ЧАСТИЙ ТА ПОСТІЙНИЙ 
КАШЕЛЬ 

Зазвичай кашель – це наслідок застуди. 
Проте, якщо він триває незвично довго і до-
кучає вам місяцями, то це може вказувати на 
рак – щитоподібної залози, горла та легень.

Куріння також може бути причиною хро-
нічного кашлю. Це раковий убивця номер 
один серед жінок. 

КРОВОТЕЧІ У ЖІНОК
Будь-яка ненормальна кровотеча, яка 

трапляється після менопаузи або взагалі не 
прив’язана до циклу, може бути ознакою чо-
гось серйозного. Наприклад, враженого ен-
дометрію, раку шийки матки. Будь-яка крово-
теча, навіть невеликі краплі крові на спідній 
білизні – це ненормально. Не кажучи вже про 
згустки. Якщо з вами коїться щось подібне, 
треба негайно з’ясувати, в чому річ.

БОЛІ В ЖИВОТІ ТА ОРГАНАХ 
МАЛОГО ТАЗУ В ЖІНОК

Фахівці кажуть: болі в органах малого тазу 
або животі можуть бути ознакою серйозних 
проблем iз яєчниками. Якщо цей біль супро-
воджується ще й здуттям живота, якщо у вас є 

проблеми з апетитом або сечовипусканням, – 
ідіть до лікаря.

ЗМІНИ В ДІЛЯНЦІ ГРУДЕЙ 
Багато людей думають, що рак молочної 

залози вражає тільки жінок, але насправді він 
трапляється і в чоловіків. Перша його ознака – 
з’ява затвердінь незрозумілого походження в 
ділянці грудей.

Чоловіки схильні ігнорувати ризик захво-
ріти на цей вид раку. Але в 1% всіх випадків 
він розвивається у чоловіків, а не в жінок. І 
майже всі хворі звертаються по допомогу до 
лікарів надто пізно. Рак молочної залози ви-
ліковний. Головне – виявити його на ранній 
стадії.

БОЛІ В СПИНІ У ЧОЛОВІКІВ
У цієї проблеми може бути багато причин. 

І більшість iз них, на щастя, не пов’язані з он-
кологічною недугою. Проте рак товстої кишки 
і простати практично завжди супроводжуєть-
ся гострими болями в спині. Тому, якщо вони 
вас непокоять, не завадило б записатися до 
лікаря.

Біль у спині є найбільш частою причиною 
інвалідності. Люди цього не усвідомлюють, 

але він також може вказувати на рак перед-
міхурової залози. Є у нього й інший симптом: 
біль у кістках стегон.

Звичайно, болі в м’язах самі по собі не ма-
ють бути для вас причиною паніки. Але якщо 
цей стан повторюється, напевно, йдеться про 
щось серйозне.

ЗМІНИ В ЯЄЧКАХ 
Один iз найкращих способів захиститися 

від раку яєчок – постійно стежити за станом 
своїх інтимних органів. Важливо, щоб їх роз-
мір і форма не змінювалися.

Тож якщо ви помітили на них щось зайве, 
якесь новоутворення, ніколи не відкладайте 
огляд у лікаря. На відміну від раку передміху-
рової залози, який росте повільно, рак яєчок 
може утворитися за одну ніч.

БІЛЬ У ПАХУ В ЧОЛОВІКІВ
Рак передміхурової залози може віддава-

ти не тільки болями в спині, а й у паху, стегнах 
і сідницях. Тими ж симптомами характеризу-
ється і рак яєчок. Пам’ятайте: будь-який хро-
нічний біль або набряклість – це, безперечно, 
ознака чогось серйозного.

ПРОБЛЕМИ З 
СЕЧОВИПУСКАННЯМ 

Якщо у вас регулярно повторюються проб-
леми з випорожненнями і сечовипусканням, 
це може бути ознакою чогось небезпечного.

Проблеми з кишечником так чи так бува-
ють у всіх, але серйозні зміни, хронічні болі, 
відчуття, ніби живіт роздуло, – все це може 
бути симптомами раку прямої кишки.

Якщо разом iз калом з вас виходить і кров, 
настав час негайно звернутися до професіо-
налів.

ЗБІЛЬШЕННЯ ЛІМФАТИЧНИХ 
ВУЗЛІВ 

Ідеться про невеликі залози, розташовані 
в кількох місцях по всьому тілу. Головні – на 
шиї і під пахвами. Збільшення лімфатичних 
вузлів найчастіше є ознакою переохолоджен-
ня або наслідком болю в горлі.

Якщо припухлості не минають про-
тягом двох-чотирьох тижнів, людині слід 
обов’язково звернутися до лікаря.

ПЛЯМИ В РОТОВІЙ 
ПОРОЖНИНІ 

Перш за все, варто звернути увагу на ви-
никнення незрозумілих білих або червоних 
плям у ротовій порожнині. Особливо, якщо 
ви курите або жуєте тютюн.

Білі плями в роті й на язиці можуть вказу-
вати на передраковий стан. Будь-які зміни, які 
не минають швидко, має перевірити лікар.

Пам’ятайте: рак виліковний. Якщо вияви-
ти його на ранніх стадіях, то нічого страшного 
з вами не трапиться. Головне – вчасно звер-
нутися до фахівців.

Луцьк

37-річна Мирослава Ясковець із 
Луцька має вроджену ваду ніг. У неї 
артроз суглобів. Якщо найближчим 
часом хірургічного втручання не 
буде, то суглоби зруйнуються, і жінка 
стане калікою. 

15 років тому Мирославі дали третю групу 
інвалідності. 

 «Мені потрібно було робити операцію на 
одній нозі ще десять років тому, – каже вона. 
– Але тоді у мене не було таких грошей. Тепер 
треба оперувати обидві ноги. Адже один су-
глоб майже повністю зруйновано. Від того, 
що постійно йде навантаження на одну ногу, 
руйнується ще один суглоб». 

Якщо Мирославі не зробити операцію, то 
жінка зовсім не ходитиме. 200 тис. грн потріб-
но, аби прооперувати одну ногу. 

Зараз жінка безробітна. Колись вона пра-
цювала бухгалтером у магазині. Роботу дове-
лося покинути, медики сказали, що їй не мож-
на довго ходити, аби не навантажувати ноги. 

«Мене вже замучив біль. Неможливо його 
терпіти. Ноги болять жахливо. Я постійно на 
знеболювальних таблетках», – бідкається 
жінка. 

Українці нездужають на 
інфекційні хвороби, давно забуті у 
розвинених країнах світу.

Як повідомили у Міністерстві охорони 
здоров’я, останніми роками рівень імунізації 
в Україні впав до неприйнятно низької по-
значки, передає УНІАН. До цього призвела 
як нестача вакцин у 2009-2015 роках, так і 
антинаукові небезпечні міфи та свідчення, не 
підтверджені доказовою медициною, що по-
ширювалися в Україні з 2008 року і підірвали 
довіру до вакцинації в суспільстві, вважають 
у відомстві.

«Як наслідок – українці страждають на хво-
роби, про які давно вже забули в інших краї-
нах світу. Лише за перші 7 місяців 2017 року 
1386 людей захворіло на кір, 1340 – на каш-
люк, 185 – на епідемічний паротит, 895 – на ге-
патит В, 17 – на гемофільну інфекцію, 122 – на 
краснуху, 5 – на правець. Цих хвороб можна 
було б уникнути завдяки щепленням. Вакци-
нація захищає організм від інфекцій, запобі-
гає тяжкому перебігу хвороби й виникненню 
ускладнень та летальних випадків», – повідо-
мили у МОЗ.

За даними ЮНІСЕФ, нині в Україні 74% 
батьків підтримують вакцинацію порівняно з 

статистика не будьмо байдужі

ЛУЧАНКА ПОТРЕБУЄ ГРОШЕЙ 
НА ДОРОГУ ОПЕРАЦІЮ

УКРАЇНЦІ ХВОРІЮТЬ 
НА ЗАБУТІ СВІТОМ НЕДУГИ

Крім цього, у Мирослави двійко дітей: 
меншому сину чотири, старшій доньці три-
надцять років. На них теж треба витрачати 
гроші, яких жінці й так бракує. Вона просить 
усіх небайдужих людей допомогти їй фінан-
сово.

Якщо ви маєте бажання і змогу 
допомогти фінансово цій 
жінці подолати недугу, кошти 
можна переказати ось на цей 
рахунок: картка ПриватБанку 
29244825509100, Ясковець 
Мирослава Анатоліївна. 

41% 2014 року.
«При цьому великий вплив на рішення 

батьків щодо вакцинації мають дільничні 
педіатри та сімейні лікарі. Згідно з дослі-
дженням ЮНІСЕФ, їхню думку враховують 
72% батьків, а 56% вважають вирішаль-
ною. Проте близько 50% відмовляються 
від щеплень за порадою батьків, друзів та 
сусідів. 16% відмов відбуваються за пора-
дою самих медичних працівників. До того 
ж, 52% медиків стикалися з фальшуван-
ням довідок про щеплення», – наголосили 
у МОЗ.

brl.m
k.ru
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Не варто зволікати з візитом до лікаря

Імунізація в Україні – на низькому рівні
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Природа досить вдало продумала будову нашого організму. Щоб ми бачили, скільки переїдаємо, 
наш живіт розміщений на тому ж боці тіла, що й очі. Фаїна Раневська

фітоаптека

господарю на замітку

абетка садівникаcам собі агроном

ЧОРНОПЛІДНА ГОРОБИНА – 
КОМОРА ВІТАМІНІВ 

ПРАВИЛА 
ЗБЕРІГАННЯ 
КАРТОПЛІ

Аронія, або ж 
чорноплідна 
горобина, дуже 

багата на вітаміни. Її 
ягоди містять цілий 
природний комплекс 
вітамінів – C, P, B1, B2, 
E, K, B6, бета-каротин, 
макро- й мікроелементи 
(залізо, мідь, бор, 
марганець, молібден, 
фтор), цукор (глюкоза, 
сахароза, фруктоза), 
дубильні та пектинові 
речовини.

Чорноплідна горобина зни-
жує рівень холестерину в крові 
й нормалізує артеріальний тиск, 
сприяє зміцненню стінок крово-
носних судин, покращуючи їх 
еластичність та пружність. Вжи-
вання соку, відвару з ягід аронії 
сприяє розширенню крово-
носних судин, у результаті чого 
збільшується їх проникність, 
активізуються функції органів 
кровотворення, що корисно 
при променевій хворобі, крово-
течах. Горобину рекомендують 
при цукровому діабеті, особли-
во з ураженнями капілярів, при 
захворюваннях щитоподібної 
залози, як сечогінний засіб при 
захворюваннях нирок, алергії, 
скарлатині, висипному тифі.

РЕЦЕПТИ НАРОДНОЇ 
МЕДИЦИНИ 

Для зниження тиску: на-
туральний 100% сік чорноплід-
ної горобини вживати по 25 г 
(5 ч. ложок) двічі-тричі на добу за 
30 хв до їди.

Профілактика атероскле-
розу: впродовж 3-6 тижнів 
прий мати по 100 г плодів горо-
бини тричі на добу за півгодини 
до їди. Корисно паралельно з го-
робиною вживати чорну сморо-
дину або відвар шипшини, які, як 

відомо, багаті на вітамін С.
Еліксир молодості: змішай-

те однакову кількість сухих пло-
дів шипшини і чорної горобини, 
подрібніть у кавомолці. Заваріть 
2 ст. ложки збору 2 скл. окропу, 
дайте настоятися протягом пів-
години, додайте за смаком цу-
кор або мед.

ЗАГОТОВКИ НА ЗИМУ 
Компот із чорноплідної го-

робини можна приготувати за 
таким рецептом: помити ягоди й 
опустити на 2-3 хв у киплячу воду, 
простерилізувати. Потім напов-
нити ними банки на 1/3 і залити 
киплячим сиропом, закрити. Цук-
ру брати з розрахунку приблизно 
1/2 скл. на літрову банку.

Варення, за смаком схоже 
на вишневе: 1 кг вимитої аронії, 
100 г листя вишні, 0,7 л води, 1 кг 
цукру. Чисті листочки виш ні за-
лити водою і довести до кипіння, 
проварити приблизно 10 хв. Охо-
лодити і процідити. Залити під-
готовлені ягоди, всипати цукор. 
Ретельно перемішати і постави-
ти на вогонь. Після закипання 
варити, помішуючи дерев’яною 
лопаткою, 15 хв. Гаряче варення 
розкласти у простерилізовані 
банки.

Волиняни кажуть, що для них 
картопля – другий хліб. А от 

агрономи уточюють: перший! 
Бо їмо самі, годуємо домашню 
живність. Тому і вирощуємо ї ї 
досить багато. Як же правильно 
закласти на зиму вагомий 
урожай?

Якщо в ґрунті містяться збудники бакте-
ріальних хвороб, то картопля гнитиме під 
час зберігання. Щоб уникнути цього, треба 
слідкувати за фітосанітарним станом ґрунту. 
Для його покращення варто сіяти сидерати 
з родини капустяних або хрестоцвітих (гір-
чицю білу, редьку олійну, ріпак ярий і ози-
мий). У кореневих виділеннях цих рослин є 
сірковмісні сполуки, які, своєю чергою, при-
гнічують розвиток бактерій.

Копати картоплю краще в оптимальні 
строки, у суху погоду. Після збирання треба 
витримати так званий лікувальний період, 
під час якого загоюються механічні ушко-
дження, а також можуть виявитися ознаки 
деяких хвороб. Він особливо потрібний, 

якщо під час вегетації і збирання врожаю були 
несприятливі умови (дощі або посуха). Процес 
загоювання відбувається успішно тільки в тому 
разі, якщо бульби висушені, їм забезпечений 
гарний доступ повітря, температура становить 
15-18°С, а відносна вологість – приблизно 90%. 
Бульби, які не пройшли лікувального періоду, 
починають рано проростати (замість 2-3% па-
ростків спостерігається 15-20% від загальної 
кількості).

Зберігають картоплю продовольчу та на-
сіннєву окремо. Насіннєву перед закладанням 
на зберігання озеленюють.

Відібрані для садіння бульби розсипають в 
один-два шари під навісом або в тіні дерев. За 
час витримування (10-15 днів) їх треба два-три 
рази перегорнути. Після того як бульби набудуть 
зеленого кольору, їх закладають на зберігання 
окремо. Якщо озеленення проводити не одразу 

після збирання і просушування, то збільшується 
небезпека зараження бульб фітофторою. 

Озеленені бульби, як правило, не пошко-
джують миші. При висадженні навесні, навіть 
у холодну пору, бульби, які пройшли лікуваль-
ний період, не загнивають і дають дружні схо-
ди. Рослини, одержані від озелененої картоплі, 
усі стадії розвитку (сходи, формування куща, 
бутонізація, цвітіння, утворення бульб) про-
ходять швидше, ніж від тієї, яка не піддавалася 
озелененню. При цьому вегетаційний період 
зменшується на 7-10 днів. На цей же строк 
може бути пришвидшене й одержання бульб. 
Урожайність при озелененні та лікувальному 
періоді може збільшуватися на 50-70 кг із сот-
ки залежно від сорту й умов вирощування.

Варто утриматися від надмірного вживання продуктів аронії 
людям, які мають гіперацидний гастрит (гастрит із підвищеною 
кислотністю), виразкову хворобу шлунка і дванадцятипалої 
кишки, а також людям із підвищеною здатністю крові 
згущуватися. Протипоказана вона при тромбофлебіті і 
зниженому тиску. Зловживати ягодами не можна хворим на 
гіпертонію і стенокардію. Це призведе до підвищення здатності 
крові згущуватися і, як наслідок, ризику утворення тромбів.

Багато дачників нарікають, що з року в 
рік змушені вирощувати на невеличкій 
ділянці одні й ті ж культури, а це 
негативно позначається на родючості 
ґрунту. Агрономи радять врятувати 
виснажену землю сидератами – 
рослинами, які не лише збагачують 
ділянку добривами, а й підвищують 
врожайність овочів та коренеплодів.

Сидерати чудово структурують землю. 
Сипучий та піщаний ґрунт вони ніби скріп-
люють, роблять його в’язкішим. А важку 
глинисту землю розпушують і збагачують 
повітрям та вологою. Також зелені добрива 
знижують кислотність ґрунту. Сіяти їх треба 
суцільним полотном, а не рядками.  

На грядках, де росла картопля, сіють 
горох, люпин, озимий ріпак, олійну редьку, 
гірчицю чи боби. Вони навіть краще зба-
гачують землю добривами, ніж перегній. 
Добре висіяти люпин, фацелію або рапс на 
грядках, де наступного року ростимуть ка-
пуста, огірки, помідори, перець, кабачки та 
дині. Вони найбільше потребують органіки. 
А от під моркву сидерати краще не сіяти: 
врожай не збільшиться, але плоди можуть 
вирости покрученими чи роздвоєними. 

Осінь – найкраща пора для 
закладання нового саду. Як не 
помилитися у виборі саджанців?

Найкраще купувати та висаджувати одно-
річні саджанці, з добре розвиненою корене-
вою системою. Відрізнити їх дуже просто: у них 
немає бічних відгалужень. Дворічні теж можна 
брати, але при цьому обов'язково зверніть 
увагу на коріння. Добре, якщо вони схожі на 
мочалку. До слова, за продавцями з південних 
регіонів помічено нехорошу звичку обрізу-
вати коріння, залишаючи лише кілька міцних 
оголених відростків. Роблять вони це для того, 
щоб вмістити в автомобіль якомога більше 
саджанців. Тому відсутність розвиненої коре-
невої системи – точна ознака саджанця, при-
везеного здалеку. Не факт, що він приживеться 
у наших кліматичних умовах.

Не варто вибирати дуже високу рослину. 
Середньоросла краще приживається і пре-
красно росте. Бажано, щоб у саджанця було 
не менш як три бічні гілки. Перед посадкою 
потрібно замочити деревце на ніч у відрі з во-
дою. Це збільшує шанси на приживання.

Можна перевірити життєздатність коре-
нів: відрізати від одного невеликий шматочок. 
Якщо він всередині білий, то це означає, що 
живий, якщо коричневий – мертвий.

ЯК ПРАВИЛЬНО 
ОБРАТИ САДЖАНЕЦЬ?ЗАМІСТЬ ГНОЮ – СИДЕРАТИ

Досвідчені городники радять виса-
джувати сидерати восени, дотримуючись 
основних правил їх вирощування.

 На 100 м2 припадає близько двох кіло-
грамів насіння.

 Щорічно відбувається чергування сиде-
ратів для певної культури.

 Потрібно точно розрахувати кількість на-
сіння. Якщо його буде замало, рослини не 
дадуть потрібного ефекту. Якщо перебор-
щити з сидератами, вони почнуть пріти.

 Купуючи насіння сидератів, треба вра-
ховувати тип ґрунту. 

 Не можна допустити переростання си-
дератів, їх треба переорати до цвітіння.

 Сіяти сидерати треба у зволожену зем-
лю, тобто дочекатися дощів, інакше витра-
ти на насіння й оранку будуть марними.

ОСЕЛЕДЕЦЬ 
У ТОМАТІ
На 1,5 кг риби:
• 200 г води   
• 200 г олії  
• 150 г оцту    
• 3 ст. ложки цукру
• 3 ст. ложки томатного соусу
• 2 ст. ложки солі

Приправити до смаку чорним пер-
цем, коріандром, духмяним перцем, 
лавровим листком. Усе разом заварити 
й охолодити. Тим часом рибу звільнити 
від хребтів (шкірку не знімати), проми-
ти і залити маринадом, перешаровуючи 
кільцями цибулі. За добу риба готова до 
споживання. 

CАЛАТ ІЗ КВАСОЛЕЮ

• 2,5 л квасолі замочити на ніч і зварити 
• 3 кг помідорів   • 1,5 кг цибулі
• 3 кг моркви   • 1 л олії   • 7 ст. ложок оцту
• 7 ст. ложок цукру   • 4 ст. ложки солі

У киплячу олію покласти дрібно по-
різану цибулю, смажити до золотистого 
кольору. Додати натерту моркву, тушкува-
ти 15 хв. Тоді покласти порізані помідори, 
смажити15 хв. Додати квасолю та всі інші 
інгредієнти, тушкувати 30 хв. Опісля роз-
класти готовий салат у підготовлену тару і 
стерилізувати літрові банки 1 год.

СКУМБРІЯ 
ПО-ДОМАШНЬОМУ 

В 1 л води всипати дві жмені цибулин-
ня і заварити. Процідити і в гарячий від-
вар всипати 4 ст. ложки солі (з чубочком), 
2 ст. ложки цукру, влити 100 г рідкого диму. 
У холодний маринад покласти рибу на 
2 доби, періодично перевертати. Вийняти 
рибу й підвісити на ніч за хвости, щоб стек-
ла рідина. Тоді натерти олійкою і постави-
ти у холодильник. 

ВАРЕННЯ ДЛЯ ТАЛІЇ

Цю смакоту готують із гарбуза. Варен-
ня нормалізує травлення, виводить шлаки 
і токсини з організму. 
• 3 кг гарбузової м’якоті 
  (без насіння і шкірки)  
• 2 апельсини    • 1 лимон
• цукор до смаку

Гарбуз накраяти кубиками, викласти 
у каструлю. Додати так само нарізані ци-
трусові (разом із цедрою). Всипати цукор, 
вимішати й поставити на вогонь. Як за-
кипить, вогонь зменшити і варити, доки 
крапелька варення не перестане розтіка-
тися на тарілці. 
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Сидерати добре структурують землю

Другий хліб українців

Чорноплідна горобина 
нормалізує артеріальний тиск
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ВІВТОРОК 19 вересня
06.00, 19.55 Д/с 
«Орегонський путівник» 
06.30 Анонс дня 06.35, 
07.30, 07.40, 08.15, 
18.00 Світ он лайн 06.40 
М/с «Піп відкриває 
світ» 07.30 Ера бізнесу 
07.35 Агроера 07.40 
Спорт 07.50 Від першої 
особи 08.15 М/ф «Книга 
джунглів» 09.05, 16.40 
Д/с «Розповіді про 
Хансік» 09.30 Т/с «Гранд-
готель» 11.15 Т/с «Епоха 
честі» 13.00, 15.00, 
18.30, 21.00, 01.25 
Новини 13.15, 23.00 
Д/ф «Левко Лук’яненко. 
Йти за совістю» 14.00 
Розсекречена історія 
15.20 Фольк-music 
17.35 М/с «Легенда 
про Білосніжку» 18.15, 
01.10 Новини. Світ 
18.45, 22.45, 02.10  
19.00, 02.25 Новини. 
Культура 19.20, 00.35 
Д/с «Мистецький пульс 
Америки» 20.30 Наші 
гроші 21.30, 01.50 
Новини. Спорт 21.50 Т/с 
«Дівчата війни» 23.30, 
02.45 Д/с «Увесь цей 
джаз» 03.45 Т/с «Таксі» 

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.00 Зона ночі
03.50 Т/с «Татусеві дочки»
04.40 Абзац
05.39, 06.59 Kids Time
05.40 М/с «Губка Боб 

Прямокутні Штани»
07.00 Т/с «Щасливі 

разом»
11.00 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»
15.15 Т/с «Не родись 

вродлива»
19.00 Половинки
21.00 Київ вдень та вночі
22.00 Зірки під гіпнозом
00.00 Х/ф «Небесні 

гінці»

НОВИЙ КАНАЛ
06.10, 15.25 «Все буде 

добре!»
08.10 Х/ф «Мріяти не 

шкідливо»
10.10 «МастерШеф - 5»
17.30, 22.00 «Вiкна-

Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
19.55, 22.45 «МастерШеф 

- 7»
00.00 «Один за всіх»
01.15 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
06.00 «Спеція»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
09.10, 15.00 Т/с «Беверлі- 

Хілс, 90210»
11.10, 19.00 

«Орел і Решка. 
Перезавантаження»

12.00, 20.00 «Орел і 
Решка. Рай та пекло»

13.00, 18.00 «Їже, я 
люблю тебе!»

14.00, 21.00 «Вірю не 
Вірю»

17.00, 22.00 Т/с «Секс у 
великому місті»

23.00 Т/с «Лікар Хаус»
02.15 «Нічне життя»

К1
06.00, 16.00 Т/с «Адвокат»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00 Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з 

Україною
09.15 Зірковий шлях
10.40 Свекруха або 

невістка
11.40 Реальна містика
13.40, 15.30 Т/с 

«Черговий лікар 3»
18.00 Т/с «Жіночий 

лікар 3»
19.45«Говорить Україна»
21.00 Т/с «Вікно життя 2»
23.30 Т/с «Закон і 

порядок: Спеціальний 
корпус»

02.10 Х/ф «Форсаж 6»

УКРАЇНА
06.00 Бандитський 
Київ 07.20, 13.10 
Правила життя 08.20, 
02.40 Правда життя 
09.20, 21.40 Мистецтво 
виживання 10.20 
Смугасте життя 11.20 У 
пошуках краси 12.10, 
19.50 Таємний код 
зламаний 14.10 Містична 
Україна 15.10, 23.40 
Повітряні бої 16.00, 20.50 
Скарби з горища 17.00 
Найнебезпечніші тварини 
18.00, 22.40 Квест 19.00 
Бандитська Одеса 00.30 
Паранормальний світ 
01.20 Війна всередині нас 

МЕГА

06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 00.00 «ТСН»

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Сніданок з 1+1»

09.30, 10.55 «Чотири 
весілля»

12.20 «Міняю жінку »
13.45 Т/с «Пончик Люся»
14.40 Т/с «Свати - 3»
15.45 Т/с «Величне 

століття. Роксолана»
17.10 Т/с «Нескінченне 

кохання»
20.30 «Секретні 

матеріали»
21.00 Т/с «Догори 

дри´ом»
22.00 «Життя без обману 

2017»
23.15, 00.10 Х/ф 

«Наїзниці та янголи»
01.25 «Мольфар»

1+1

05.45 «Мультфільм»
06.20, 13.30, 22.40 

«Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.10, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20 «Давай 
одружимося»

11.15, 12.25, 20.40 Т/с 
«Подаруй мені неділю»

15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.30 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 02.00, 05.15 
«Подробиці»

00.30 Х/ф «Так буває»
02.45 «Скептик»
03.10 «уДачний проект»
03.50 «Готуємо разом»

ІНТЕР

05.35, 20.20 Гражданская 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.25 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

10.05 Більше ніж правда
11.00, 13.20 Х/ф «Історія 

лицаря»
14.20, 16.10 Т/с 

«Спецзагін «Шторм»
16.50, 22.25 Т/с 

«Винищувачі»
17.45, 21.25 Т/с 

«Штрафбат»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
23.25 Х/ф «Полювання 

на звіра»
01.25 Т/с «Молодий 

Вовкодав»
04.15 Служба розшуку 

дітей
04.20 Студія Вашингтон
04.45 Дивитись усім!

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Корисні 

підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.45 Х/ф «Король 

повітря: Повернення»
12.25, 23.00 Розсміши 

коміка
13.25 Х/ф «Король 

повітря: Сьома 
подача»

15.05 Т/с «Домашній 
арешт»

15.40, 03.40 Віталька
16.50, 22.00 Казки У Кіно
17.50, 20.00, 02.50 

Країна У
18.50, 00.00 Танька і 

Володька
20.55 Готель Галіція
21.25 Одного разу в Одесі
01.00 Т/с «Баффі - 

винищувачка вампірів»
02.00 Казки У

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

Молитва за Україну
07.05 Новини. Ранок
07.30, 22.35 Час-Тіme
07.45 «Спорт для всіх»
08.10 Крок назустріч
08.40 «Актуальний 

репортаж»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.15 «Такти і факти»
11.10 Т/ц «Зустріч для Вас»
11.30, 16.30, 23.25 Тема 

дня
12.00 «Варто знати»
13.00 Т/ц «Музеї Волині»
13.20 Т/ц «Видатні 

волиняни» (Улас Самчук)
13.40 «Мультфільм»
14.15 «Чудесний канал»
14.40 Т/ц «Спадщина»
15.05 Т/ц «Козацька 

звитяга»
15.20 Т/ц «Зроблено в 

Європі»
15.40 Т/ц «Мандри 

великим лугом»
16.00 Новини. День
17.00 «Ми вас обирали»
17.20 «Мультфільм»
17.35 «Дитячий світ»
17.50 «Кошик творчих 

ідей»
18.20, 05.30 «Волинська 

веселка»
19.00, 00.00 Новини. 

Підсумок
19.25, 22.25 Погода
19.35 «Важливо!»
19.40 «З добром у серці»
19.45 «Громадський 

вектор»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Луцький депутат»
21.35 «Тільки разом!» 

(дайджест)
22.00 Новини. Підсумок 

(сурдопереклад)
22.50 «Актуальний 

репортаж»
23.50 «Хроніка війни»
00.25 «Із перших уст»
00.30 «Громадський 

вектор»
01.25 Т/ц «Лінія здоров’я»
01.50 Т/ц «Ми - українські»
02.10 «Музичний 

проспект»
03.20 Т/ц «Історія без купюр»
03.40 Т/ц «Сам собі 

господар»
04.25 Т/ц «Зроблено в 

Європі»

НОВА ВОЛИНЬ

06.00, 16.30 Суперкнига
06.30 Т/ц «Дзеркало 

історії»
07.00, 08.00, 18.45, 

21.30, 00.00, 02.30 
Новини «На часі»

07.30, 08.30, 18.55, 
22.00, 00.30, 03.10 
Погода

07.35 Глобал 3000
08.35, 18.30, 22.05 

Вголос
08.45 Життя в цифрі
09.00 Т/с «Роксолана»
10.00 Дайджест
10.30 Обережно, діти!
11.00 Я тут живу
11.15 2 Я - одне життя
12.00 Чарівна майстерня
12.20, 17.20 Забави

АВЕРС 12.30 Т/ц «Дзеркало 
історії»

14.00 Сад. Город. Квітник
14.30 Шукаємо таланти
15.00 Х/ф «Сьомий 

перстень чаклунки»
16.00 ЧП+
16.15 Я тут живу
17.00 Ломастер
17.30 Рандеву
18.00 МузейОк
19.00 Т/с «Роксолана»
20.00 Запитай у депутата
20.55 Вечірня казочка
21.00 Завтра-сьогодні
22.15 Серіал 

«Посольство»
23.30 Обережно, діти!
00.35 Серіал 

«Посольство»
03.05 Т/с «Роксолана»
04.30 Ретроспектива: 

«Травнева ніч»

06.00, 19.55 Д/с 
«Орегонський путівник» 
06.30 Анонс дня 06.35, 
07.30, 07.40, 08.15, 
16.30, 18.00 Світ он 
лайн 06.40 М/с «Піп 
відкриває світ» 07.30 Ера 
бізнесу 07.35 Агроера 
07.40 Спорт 07.50 Від 
першої особи 08.15 М/ф 
«Книга джунглів» 09.05 
Д/с «Супервідчуття» 
09.30 Д/ф «Блюз. Мартін 
Скорсезе представляє» 
11.15 Т/с «Епоха 
честі» 13.00, 15.00, 
18.30, 21.00, 01.25 
Новини 13.15, 23.00 
Перша шпальта 14.00 
Розсекречена історія 
15.20 Д/с «Аболіціоністи» 
16.40 Д/с «Розповіді 
про Хансік» 17.10 М/с 
«Легенда про Білосніжку» 
17.40, 02.45 Вікно в 
Америку 18.15, 01.10 
Новини. Світ 18.45, 
22.45, 02.10  19.00, 02.25 
Новини. Культура 19.20, 
00.35 Д/с «Мистецький 
пульс Америки» 21.30, 
01.50 Новини. Спорт 
21.50 Т/с «Дівчата війни» 
23.30 Д/с «Увесь цей 
джаз» 03.10 Теніс. Кубок 
Девіса 

06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 00.00 «ТСН»

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Сніданок з 1+1»

09.30 «Чотири весілля»
10.50, 12.20 «Міняю 

жінку»
13.50, 14.55 Т/с «Свати 

- 3»
16.00 Т/с «Величне 

століття. Роксолана»
17.10 Т/с «Нескінченне 

кохання»
20.30 «Секретні 

матеріали»
21.00 Т/с «Догори 

дри´ом»
22.00 «Гроші»
23.15, 00.10 «Танці з 

зірками»
01.50 «Мольфар»

06.00 «Мультфільм»
06.20, 13.30, 22.40 

«Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.10, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20, 12.25 Т/с 
«Джерело щастя»

15.15 «Чекай на мене»
18.00, 19.00, 04.20 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 02.00, 05.00 
«Подробиці»

20.40 Т/с «Подаруй мені 
неділю»

00.30 Х/ф «Тільки 
повернись»

02.30 «Скептик»
03.00 «уДачний проект»
03.40 «Готуємо разом»

05.40, 19.20 Надзвичайні 
новини

06.25 Факти тижня. 100 
хвилин

08.45, 12.45, 15.45, 04.25 
Факти

09.10 Спорт
09.15 Надзвичайні 

новини. Підсумки
10.05 Антизомбі
11.05 Секретний фронт. 

Дайджест
12.30, 13.20 Х/ф «Історія 

лицаря»
16.15 Х/ф «Хеллбой-2. 

Золота армія»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с «Штрафбат»
22.25 Свобода слова
00.50 Х/ф «Мементо»
02.45, 04.45 Дивитись 

усім!
03.35 Провокатор

06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Корисні 

підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.45 Х/ф «Каштанчик: 

герой Центрального 
парку»

12.25, 23.00 Розсміши 
коміка

13.25 Х/ф «Король 
повітря: Повернення»

15.05 Т/с «Домашній 
арешт»

15.40, 03.40 Віталька
16.50, 22.00 Казки У Кіно
17.50, 20.00, 02.50 

Країна У
18.50, 00.00 Танька і 

Володька
20.55 Готель Галіція
21.25 Одного разу в Одесі
01.00 Т/с «Баффі - 

винищувачка вампірів»
02.00 Казки У

07.05 «Волинський 
тиждень» 
(сурдопереклад)

07.30, 22.35 Час-Тіme
07.45 Т/ц «Нотатки на 

глобусі»
08.10 «Загублені в часі»
08.30, 12.00, 01.20, 06.35 

«Волинська веселка»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині» (дайджест)
10.25 Х/ф «Тривожний 

місяць вересень»
12.35 Мультсеріал
14.55 «Такти і факти»
16.00 Новини. День
16.30, 23.00 Тема дня
17.00 «Дитячий світ»
17.15 «Кошик творчих 

ідей»
17.35 Мультфільм
18.00 «Дзвони Волині»
18.55 Служба розшуку 

дітей
19.00, 00.00 Новини. 

Підсумок
19.25, 22.25 Погода
19.35 «Важливо!»
19.40, 00.25 «Із перших 

уст»
19.45, 00.30 «Варто 

знати»
20.45 «Вечірня казка»
21.00, 23.55 Молитва за 

Україну
21.05 Місто
21.35 «Час країни»
22.00, 04.00 

Новини. Підсумок 
(сурдопереклад)

23.30 «Спорт для всіх»
02.00 Т/ц «Історія без 

купюр»
02.45 «Фольк-music»
03.35 Т/ц «Києвотека»
04.30 «Музичний 

проспект»
05.15 Т/ц «Мандруємо 

вдома»
05.30 Т/ц «Живописна 

Сіверія»
06.00 Т/ц «Історія без 

купюр»
06.25 Т/ц «Музеї Волині» 

(Музей Волинської 
ікони)

05.35, 15.25 «Все буде 
добре!»

07.35 «Все буде смачно!»
09.30 Х/ф «Кохання 

Надії»
13.25, 01.55 «Слідство 

ведуть екстрасенси»
17.30, 22.00 «Вiкна-

Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
19.55, 22.45 «Хата на 

тата»
02.55 «Найкраще на ТБ»

06.00 «Спеція» 07.40 «Чи 
знаєте ви, що...» 08.15 
«Мультфільми» 09.15 
«Файна Юкрайна» 10.10 
«Орел і Решка. Шопінг. 
Невидане» 12.10 «Орел 
і Решка» 13.00 «Орел і 
Решка. Незвідана Європа» 
14.00 «Орел і Решка. 
Ювілейний сезон» 15.00 
Т/с «Беверлі- Хілс, 90210» 
17.00 «Навколо М» 18.00 
«Їже, я люблю тебе!» 
19.00 «Орел і Решка. 
Перезавантаження» 
20.00 «Орел і Решка. Рай 
та пекло» 21.00 «Вірю не 
Вірю» 22.00 Х/ф «Банди 
Нью-Йорка» 01.15 Х/ф 
«Тиха гавань» 

03.15, 02.00 Зона ночі
05.00 Абзац
05.55, 07.49 Kids Time
06.00 М/ф «Втеча з 

планети Земля»
07.50 Х/ф «Загублені в 

космосі»
10.20 Х/ф «Небесні 

гінці»
12.20 Х/ф «Зоряні війни: 

Пробудження сили»
15.15 Т/с «Не родись 

вродлива»
19.00 Заробітчани
21.00 Дешево і сердито
22.00 Х/ф «Не жартуйте 

з Зоханом»
00.10 Х/ф «Йогануті»

06.50, 07.15, 08.15 Ранок 
з Україною

07.00, 08.00, 09.00, 
15.00, 19.00, 23.00, 
02.05 Сьогодні

09.15, 04.00 Зірковий 
шлях

10.45 Реальна містика
11.45, 15.30 Т/с 

«Зимовий вальс»
16.00, 05.20 Т/с 

«Адвокат»
18.00 Т/с «Жіночий 

лікар 3»
19.45, 03.00 Ток-шоу 

«Говорить Україна»
21.00 Т/с «Вікно життя 2»
23.30 Х/ф «Форсаж 6»

06.00, 19.00 Бандитська 
Одеса 07.20, 13.10 
Правила життя 08.20 
Правда життя 09.20, 
21.40 Мистецтво 
виживання 10.20 Крилаті 
мавпи Шангрі-Ла 11.20 
У пошуках краси 12.10, 
19.50 Таємний код 
зламаний 14.10 Містична 
Україна 15.10 Великі 
танкові битви 16.00, 
20.50 Скарби з горища 
17.00 Найнебезпечніші 
тварини 18.00, 22.40 
Квест 23.40 Повітряні бої 
00.30 Паранормальний 
світ 01.20 Ліліпути 
02.10 Єврорабині 03.00 
Гордість України 

ПОНЕДІЛОК 18 вересняUA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

1+1 ІНТЕР ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

06.00, 16.30 Суперкнига
06.30 Т/ц «Дзеркало 

історії»
07.00, 08.00 Новини «На 

часі». Спецвипуск
07.30, 08.30, 18.55, 

22.00, 00.30, 03.00 
Погода

07.35 Євромакс
08.35 Феєрія мандрів
09.00 Д/ф «Наш чудовий 

Всесвіт»
10.00 Діагноз: здоров’я
10.30 Обережно, діти!
11.00 Я тут живу
11.15 2Я - одне життя
12.00 Чарівна майстерня
12.20, 17.20 Забави
12.30 Т/ц «Дзеркало 

історії»
14.00 Сад. Город. Квітник
14.15 Шукаємо таланти

АВЕРС 15.00 Х/ф «Сьомий 
перстень чаклунки»

16.00 ЧП+
16.15 Я тут живу
17.00 Ломастер
17.30 Рандеву
18.00 МузейОк
18.30, 20.30, 22.05 

Вголос
18.45, 21.30, 00.00, 

02.30 Новини «На часі»
19.00 Т/с «Роксолана»
20.00 Глобал 3000
20.40 Вечірня казочка
21.00 Дайджест
22.15 Серіал 

«Посольство»
23.30 Обережно, діти!
00.35 Серіал 

«Посольство»
03.05 Т/с «Роксолана»
04.30 Ретроспектива: 

«Сільська вчителька»

Фільм «Історія лицаря»

12:30

m
oviestape.net

Фільм «Король повітря: Повернення»

10:45

kinofi lm
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«СТОРОЖОВА 
ЗАСТАВА» – У ПРОКАТІ

Українська фентезі-стрічка 
«Сторожова застава» вийде у 

прокат 12 жовтня, йдеться на офіційній 
сторінці Держкіно у Facebook.

За інформацією агенції, фільм знято за 
мотивами книги Володимира Рутківського. 
Проект став одним із переможців 5-го кон-
курсного відбору Держкіно, отримавши 
державну фінансову підтримку.

«Сторожова застава» є дебютною пов-
нометражною роботою режисера Юрія 
Ковальова. Продюсери – Єгор Олесов та 
Юрій Прилипко, сценаристи – Сашко Дер-
манський, Ярослав Войцешек і Юрій Кова-
льов. Оператором картини є Юрій Король. 
Композитори – Владлен Пупков та Сергій 
Сідоров», – йдеться у повідомленні.

новинки кіно

m
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СЕРЕДА 20 вересня
06.00, 19.55 Д/с 
«Орегонський путівник» 
06.30 Анонс дня 06.35, 
07.30, 07.40, 08.15, 
10.55, 18.00 Світ он 
лайн 06.40 М/с «Піп 
відкриває світ» 07.30 Ера 
бізнесу 07.35 Агроера 
07.40 Спорт 07.50 Від 
першої особи 08.15 М/ф 
«Книга джунглів» 09.05, 
16.40 Д/с «Розповіді 
про Хансік» 09.30 Т/с 
«Гранд-готель» 11.15 
Т/с «Епоха честі» 13.00, 
15.00, 18.30, 21.00, 
01.25 Новини 13.15, 
23.00 Наші гроші 14.00 
Розсекречена історія 
15.20 Д/с «Нью-Йорк» 
17.15 Хочу бути 17.35 
М/с «Легенда про 
Білосніжку» 18.15, 01.10 
Новини. Світ 18.45, 
22.45, 02.10  19.00, 02.25 
Новини. Культура 19.20, 
00.35 Д/с «Мистецький 
пульс Америки» 20.30 
Слідство. Інфо 21.30, 
01.50 Новини. Спорт 
21.50 Т/с «Дівчата війни» 
22.40 Мегалот 23.30, 
02.45 Д/с «Увесь цей 
джаз» 03.45 Т/с «Таксі» 

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 01.55 Зона ночі
03.30 Т/с «Татусеві дочки»
04.40 Абзац
05.39, 06.59 Kids Time
05.40 М/с «Губка Боб 

Прямокутні Штани»
07.00 Т/с «Щасливі 

разом»
11.00 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»
15.15 Т/с «Не родись 

вродлива»
19.00 Зірки під гіпнозом
21.00 Київ вдень та вночі
22.10 Зіркові яйця
00.00 Х/ф «Палкі 

втікачки»
01.50 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.40, 15.25 «Все буде 

добре!»
08.40 «Все буде смачно!»
09.25 «Битва екстрасенсів 

16»
11.30 «МастерШеф - 5»
17.30, 22.00 «Вiкна-

Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
19.55, 22.45 «МастерШеф 

- 7»
00.05 «Один за всіх»
01.20 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя»
06.00 «Спеція»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
09.10, 15.00 Т/с «Беверлі- 

Хілс, 90210»
11.10, 19.00 

«Орел і Решка. 
Перезавантаження»

12.00, 20.00 «Орел і 
Решка. Рай та пекло»

13.00, 18.00 «Їже, я 
люблю тебе!»

14.00, 21.00 «Вірю не 
Вірю»

17.00, 22.00 Т/с «Секс у 
великому місті»

23.00 Т/с «Лікар Хаус»
02.10 «Нічне життя»

К1
06.00, 16.00, 05.20 Т/с 

«Адвокат»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00, Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з 

Україною
09.15 Зірковий шлях
10.40 Свекруха або невістка
11.40, 04.30 Реальна 

містика
13.40, 15.30 Т/с 

«Черговий лікар 3»
18.00 Т/с «Жіночий 

лікар 3»
19.45 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Вікно життя 2»
23.30 Т/с «Закон і 

порядок: Спеціальний 
корпус»

УКРАЇНА
06.00, 19.00 Бандитська 
Одеса 07.20, 13.10 
Правила життя 08.20 
Правда життя 09.20, 
21.40 Мистецтво 
виживання 10.20, 
17.00 Найнебезпечніші 
тварини 11.20 У пошуках 
краси 12.10, 19.50 
Таємний код зламаний 
14.10, 01.20 Містична 
Україна 15.10, 23.40 
Повітряні бої 16.00, 
20.50 Скарби з горища 
18.00, 22.40 Квест 00.30 
Паранормальний світ 
04.30 Великі українці 

МЕГА

06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 00.00 «ТСН»

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Сніданок з 1+1»

09.30, 10.45 «Чотири 
весілля»

12.20 «Міняю жінку»
13.50 Т/с «Пончик Люся»
14.45 Т/с «Свати - 3»
15.45 Т/с «Величне 

століття. Роксолана»
17.10 Т/с «Нескінченне 

кохання»
20.30 «Секретні 

матеріали»
21.00 Т/с «Догори 

дри´ом»
22.00, 23.15, 00.10 

«Міняю жінку - 12»
01.00 «Мольфар»

06.00 Мультфільм
06.20, 13.30, 22.40 

«Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.10, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20 «Давай 
одружимося»

11.15, 12.25, 20.40 Т/с 
«Подаруй мені неділю»

15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.30 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 02.15, 05.15 
«Подробиці»

00.30 Х/ф «Якби я тебе 
кохав...»

03.00 «Скептик»
03.20 «уДачний проект»
03.50 «Готуємо разом»

1+1 ІНТЕР

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.25 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

11.10, 13.20 Х/ф 
«Полювання на звіра»

13.40 Скетч-шоу «На 
трьох»

14.15, 16.10 Т/с 
«Спецзагін «Шторм»

16.45, 22.30 Т/с 
«Винищувачі»

17.45, 21.25 Т/с 
«Штрафбат»

18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
23.30 Х/ф «В ім’я 

правосуддя»
01.30 Т/с «Молодий 

Вовкодав»
04.20 Студія Вашингтон

ICTV

06.30 Казка з татом
06.50 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.45 Х/ф «Король 

повітря: Сьома подача»
12.25, 23.00 Розсміши 

коміка
13.25 Х/ф «Король 

повітря: Ліга 
чемпіонів»

15.05 Т/с «Домашній арешт»
15.40, 03.40 Віталька
16.50, 22.00 Казки У Кіно
17.50, 20.00, 02.50 

Країна У
18.50, 00.00 Танька і 

Володька
20.55 Готель Галіція
21.25 Одного разу в Одесі
01.00 Т/с «Баффі - 

винищувачка вампірів»
02.00 Казки У

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

Молитва за Україну
07.05 Новини. Ранок
07.30 Час-Тіme
07.55, 19.30 «Із перших 

уст»
08.00 «Луцький депутат»
08.20 Т/ц «Манівцями»
08.35 Т/ц «Так було»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.15 Т/ц «Напам’ять»
10.30, 14.30, 23.00, 01.25 

«Волинська веселка»
11.00 «Здоровенькі були!»
11.30 Тема дня
12.00 «Тільки разом!» 

(дайджест)
12.30 «Громадський 

вектор»
13.30 Т/ц «Незвідане 

Закарпаття»
14.00 «Ми вас обирали»
15.00 Т/ц «Остання 

барикада»
16.00 Новини. День
16.30, 23.25 «Схід і Захід 

- разом!»
17.00 «Дитячий світ»
17.15 «Кошик творчих 

ідей»
17.35 Т/ц «Як це було»
18.00 Т/ц «Зроблено в 

Європі»
18.20 Т/ц «Роки і долі» (До 

60-річчя Ніни Горик)
18.55 Служба розшуку 

дітей
19.00 Новини. Підсумок
19.25, 22.25 Погода
19.35 «Важливо!»
19.45 «Євровибір»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Народний 

контроль»
21.30 «Час країни»
22.00, 04.00 

Новини. Підсумок 
(сурдопереклад)

22.35 «Час-Time»
23.50 «Хроніка війни»
00.00 Новини. Підсумок. 

00:25 «Із перших уст»
00.30 «Євровибір»
02.45 Т/ц «Незвідане 

Закарпаття»
04.30 Т/ц «Роки і долі» (Н. 

Горик)
05.00 «Музичний 

проспект»
06.00 Т/ц «Історія без 

купюр»
06.35 «Хвилини поезії»

НОВА ВОЛИНЬ

06.00, 16.30 Суперкнига
06.30 Т/ц «Дзеркало 

історії»
07.00, 08.00, 18.45, 

21.30, 00.00, 02.30 
Новини «На часі»

07.30, 08.30, 18.55, 
22.00, 00.30, 03.00 
Погода

07.35 Завтра-сьогодні
08.35, 21.00 Феєрія 

мандрів
09.00 Т/с «Роксолана»
10.00 Діагноз: здоров’я
10.30 Обережно, діти!
11.00 Я тут живу
11.15 2 Я - одне життя
12.00 Чарівна майстерня
12.20, 17.10 Забави
12.30 Т/ц «Дзеркало 

історії»
14.00 Сад. Город. Квітник

АВЕРС 14.30 Шукаємо таланти
15.00 Х/ф «Сьомий 

перстень чаклунки»
16.00 ЧП+
16.15 Я тут живу
17.00 Ломастер
17.30 Рандеву
18.00 МузейОк
18.15 Життя в цифрі
18.30, 20.30, 22.05 

Вголос
19.00 Т/с «Роксолана»
20.00 У фокусі Європа
20.40 Вечірня казочка
22.15 Серіал «За 

службовим 
обов’язком»

23.30 Обережно, діти!
00.35 Д/с «Звичайний 

Чорнобиль»
03.05 Т/с «Роксолана»
04.30 Ретроспектива: 

«Аероград»

ЧЕТВЕР 21 вересня
06.00, 19.55 Д/с 
«Орегонський путівник» 
06.30 Анонс дня 06.35, 
07.30, 07.40, 08.15, 
16.35, 18.00 Світ он 
лайн 06.40 М/с «Піп 
відкриває світ» 07.30 Ера 
бізнесу 07.35 Агроера 
07.40 Спорт 07.50 Від 
першої особи 08.15 М/ф 
«Книга джунглів» 09.05, 
16.40 Д/с «Розповіді 
про Хансік» 09.30 Т/с 
«Гранд-готель» 11.15 
Т/с «Епоха честі» 13.00, 
15.00, 18.30, 21.00, 
01.25 Новини 13.15, 
23.00 Слідство. Інфо 
14.00 Розсекречена 
історія 15.20 Надвечір’я. 
Долі 17.15 Школа Мері 
Поппінс 17.35 М/с 
«Легенда про Білосніжку» 
18.15, 01.10 Новини. 
Світ 18.45, 22.40, 02.10  
19.00, 02.25 Новини. 
Культура 19.20, 00.35 
Д/с «Мистецький пульс 
Америки» 20.30 «Схеми» 
21.30, 01.50 Новини. 
Спорт 21.50 Т/с «Дівчата 
війни» 23.30, 02.45 Д/с 
«Увесь цей джаз» 03.45 
Т/с «Таксі» 

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 01.45 Зона ночі
03.30 Т/с «Татусеві дочки»
04.40 Абзац
05.39, 06.55 Kids Time
05.40 М/с «Губка Боб 

Прямокутні Штани»
07.00 Т/с «Щасливі 

разом»
11.00 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»
15.15 Т/с «Не родись 

вродлива»
19.00 Зіркові яйця
21.00 Київ вдень та вночі
22.00 Суперінтуїція
00.00 Х/ф «Інший світ: 

Пробудження»
01.40 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.15, 15.25 «Все буде 

добре!»
08.15 «Битва екстрасенсів 

16»
10.10 «МастерШеф - 5»
17.30, 22.00 «Вiкна-

Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
19.55, 22.45 «Зважені та 

щасливі - 7»
00.00 «Один за всіх»
01.15 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя»
06.00 «Спеція»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
09.10, 15.00 Т/с «Беверлі- 

Хілс, 90210»
11.10, 19.00 

«Орел і Решка. 
Перезавантаження»

12.00, 20.00 «Орел і 
Решка. Рай та пекло»

13.00, 18.00 «Їже, я 
люблю тебе!»

14.00, 21.00 «Вірю не 
Вірю»

17.00, 22.00 Т/с «Секс у 
великому місті»

23.00 Т/с «Лікар Хаус»
02.10 «Нічне життя»

К1
06.00, 16.00, 05.20 Т/с 

«Адвокат»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00 Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з 

Україною
09.15 Зірковий шлях
10.40 Свекруха або невістка
11.40 Реальна містика
13.40, 15.30 Т/с 

«Черговий лікар 3»
18.00 Т/с «Жіночий 

лікар 3»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Т/с «Вікно життя 2»
23.30 Т/с «Закон і 

порядок: Спеціальний 
корпус»

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ
07.20, 13.10 Правила життя
08.20 Правда життя
09.20, 21.40 Мистецтво 

виживання
10.20 Найнебезпечніші 

тварини
11.20 У пошуках краси
12.10, 19.50 Таємний код 

зламаний
14.10 Містична Україна
15.10, 23.40 Повітряні бої
16.00, 20.50 Скарби з 

горища
18.00, 22.40 Квест
19.00 Бандитська Одеса
00.30 Україна: забута 

історія
03.30 Таємниці 

кримінального світу

МЕГА

06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 00.30 «ТСН»

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Сніданок з 1+1»

09.30 «Чотири весілля »
10.55 «Чотири весілля»
12.20 «Міняю жінку»
13.45 Т/с «Пончик Люся»
14.40 Т/с «Величне 

століття. Роксолана»
17.10 Т/с «Нескінченне 

кохання»
20.30 «Секретні 

матеріали»
21.00 Т/с «Догори 

дри´ом»
22.00 «Світ навиворіт - 9»
23.00 «Право на владу 

2017»
00.40 «Гроші»
02.05 «Мольфар»

06.00 «Мультфільм»
06.20, 13.30, 22.40 

«Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.10, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20 «Давай 
одружимося»

11.15, 12.25, 20.40 Т/с 
«Подаруй мені неділю»

15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.30 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 02.10, 05.15 
«Подробиці»

00.30 Х/ф «Танцюй»
02.50 «Скептик»
03.15 «уДачний проект»
03.50 «Готуємо разом»

1+1 ІНТЕР

05.35 Гражданская 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.25 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

10.10 Секретний фронт
11.10, 13.20 Х/ф «В ім’я 

правосуддя»
13.40 Скетч-шоу «На 

трьох»
14.10, 16.10 Т/с 

«Спецзагін «Шторм»
16.45, 22.30 Т/с 

«Винищувачі»
17.40, 21.25 Т/с 

«Штрафбат»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
23.25 Х/ф 

«Годинниковий 
механізм»

01.30 Т/с «Молодий 
Вовкодав»

04.15 Служба розшуку 
дітей

04.20 Студія Вашингтон
04.45 Дивитись усім!

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Корисні 

підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.45 Х/ф «Король 

повітря: Ліга 
чемпіонів»

12.25, 23.00 Розсміши 
коміка

13.25 Х/ф «Король 
повітря. Золота ліга»

15.05 Т/с «Домашній 
арешт»

15.40, 03.40 Віталька
16.50, 22.00 Казки У Кіно
17.50, 20.00, 02.50 

Країна У
18.50, 00.00 Танька і 

Володька
20.55 Готель Галіція
21.25 Одного разу в Одесі
01.00 Т/с «Баффі - 

винищувачка вампірів»
02.00 Казки У

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

Молитва за Україну
07.05 Новини. Ранок
07.30 Час-Тіme
07.55, 00.25 «Із перших 

уст»
08.00 «Уряд на зв’язку з 

громадянами»
08.30 «Тільки разом!» 

(дайджест)
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.25 Т/ц «Полігон»
11.05 Т/ц «Жіночий клуб»
11.30 «Схід і Захід - 

разом!»
12.00 Т/ц «Видатні 

волиняни»
12.30 «Євровибір»
13.25, 05.10 «Волинська 

веселка»
13.55 Т/ц «Хочу бути»
14.10 Т/ц «Абетка 

здоров’я»
14.35 Т/ц «Народна 

скарбниця»
15.00 «Український клуб»
16.00 Новини. День
16.30, 23.00 Тема дня
17.00 «Дитячий світ»
17.15 «Кошик творчих 

ідей»
17.40 Мультсеріал
18.55 Служба розшуку 

дітей
19.00, 00.00 Новини. 

Підсумок
19.25, 22.25 Погода
19.35 «Важливо!»
19.45 «Актуально»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 Т/ц «Стоп 

корупція!»
21.30 «Час країни»
22.00, 04.00 

Новини. Підсумок 
(сурдопереклад)

22.35 «Час-Time»
23.25, 02.40 «Музичний 

проспект»
23.40 Т/ц «Обличчя 

війни»
00.30 «Актуально»
01.20 Т/ц «Тільки жінка»
01.45 Т/ц «Напам’ять»
02.00 Т/ц «Козацька 

звитяга»
02.15 Т/ц «Бастіони»
03.35 Т/ц «Здоровенькі 

були!»
04.25 Д/ц «Обрані часом»

НОВА ВОЛИНЬ

06.00, 16.30 Суперкнига
06.30 Т/ц «Дзеркало 

історії»
07.00, 08.00, 18.45, 

21.30, 00.00, 02.30 
Новини «На часі»

07.30, 08.30, 18.55, 
22.00, 00.30, 03.00 
Погода

07.35 У фокусі Європа
08.35, 04.10 Феєрія 

мандрів
09.00 Т/с «Роксолана»
10.00 Діагноз: здоров’я
10.30 Обережно, діти!
11.00 Я тут живу
11.15 2 Я - одне життя
12.00 Чарівна майстерня
12.20, 17.20 Забави
12.30 Т/ц «Дзеркало 

історії»

АВЕРС 14.00 Сад. Город. Квітник
14.30 Шукаємо таланти
15.00 Х/ф «Сьомий 

перстень чаклунки»
16.00 ЧП+
16.15 Я тут живу
17.00 Ломастер
17.30 Рандеву
18.00 МузейОк
18.30, 20.30, 22.05 

Вголос
19.00 Т/с «Роксолана»
20.00 Євромакс
20.40 Вечірня казочка
21.00 Заживемо
22.15 Серіал «За 

службовим 
обов’язком»

23.30 Обережно, діти!
00.35 Д/с «Звичайний 

Чорнобиль»
03.05 Т/с «Роксолана»
04.30 Ретроспектива: 

«Кармелюк»

ВОЛИНЯНИ 
«ПРОПИСАЛИСЯ» 
У «КРАЇНІ У»

Луцькі гумористи з команди 
«Замок Любарта» «прописалися» 

в новому сезоні українського 
телевізійного скетчкому «Країна У». 
Локація «Волинь» буде присутньою в 
усіх нових серіях шоу.

Показ нового сезону «Країни У», який 
складатиметься із 20 випусків, стартував 
на телеканалі ТЕТ.

Як розповів капітан команди Назар 
Пащук, волинський сюжет розвиваєть-
ся навколо подій у селі Червоні Пузич-
ки. Сільський голова – не дуже чистий 
на руку, проте харизматичний Михайло 
Іванович Пастушак (Михайло Денисов), 
якому протидіє Дімка Опозиція (Дмитро 
Веремчук).

За словами капітана, «Замок Любарта» 
підготував для своїх шанувальників дуже 
багато цікавих і різнопланових експери-
ментів.

знай наших!

Фільм «Годинниковий механізм»

Телесеріал «Полювання на звіра»

23:25

11:10

Фільм «Палкі втікачки»

00:00

kino-na-xati.com

kinoliza.net
fasttorrent.ru

СТАРТУВАЛИ ЗНІМАННЯ 
ФІЛЬМУ «КРУТИ 1918. 
ЗАХИСТ»

11 вересня розпочалися знімання 
української історичної стрічки 

«Крути 1918. Захист», повідомляє 
Держкіно. Режисер фільму – Олексій 
Шапарєв, автор сценарію – Костянтин 
Коновалов, продюсер – Андрій 
Корнієнко.

Стрічка розповість історію молодих лю-
дей – 300 студентів та юнкерів, які взимку 
1918 року гідно протистояли багатотисяч-
ній більшовицькій армії у бою під Крутами. 

Перший знімальний день фільму про-
ходив на території національного парку 
«Межигір’я». Державна підтримка картини 
становить 26 млн грн.

Завершення виробництва фільму за-
плановано на 2018 рік.

знімальний майданчик

ukrinform
.ua



Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом»
Волинська обласна організація партії 

«Українське об’єднання патріотів – УКРОП»
м. Луцьк, вул. Винниченка, 26 

Тренуйся щодня – ставай сильнішимТренуйся щодня – ставай сильнішим

ОЛІМПІЙСЬКІ УРОКИ – НА СУЧАСНИХ 
МІНІ-ФУТБОЛЬНИХ ПОЛЯХ

У ЗДОРОВОМУ ТІЛІ  ЗДОРОВИЙ ДУХ
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УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

УКРОПУКРОП«Фонд – це серце, «Фонд – це серце, 
це душа, це те, це душа, це те, 
що я вiдчуваю»що я вiдчуваю»

Iгор ПАЛИЦЯ  

Перші осінні дні принесли 
особливу подію в три 

загальноосвітні навчальні 
заклади Луцька. У новому 
навчальному році учні 
ЛНВК «ЗОШ І-ІІ ступенів 
№7 – природничий ліцей», 
ЗОШ І-ІІІ ступенів №19 та 
ЛНВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№22 – ліцей» займатимуться 
на сучасних міні-футбольних 
полях зі штучним покриттям. 
Проект реалізовано в 
рамках програми «Волинь 
спортивна» Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом».
Урочисте відкриття 
полів у ЗОШ №7 та №19 
відбулося напередодні 
Дня фізичної культури та 
спорту. Тож «Олімпійський 
урок», на якому школярі 
демонстрували уміння 
та навички, у цих школах 
провели на нових полях.

НА МІСЦІ, ДЕ БУЛА 
КАЛЮЖА, – СУЧАСНЕ 
ПОЛЕ

Міні-футбольне поле у ЗОШ №7 
облаштували поряд зі школою. Ди-
ректор закладу Ніла Карюк каже: 
і діти, і батьки, і вчителі десятки 
років мріяли, щоб замість великої 
калюжі, на яку перетворювався 
старий майданчик у дощову пого-
ду, постало нове сучасне футбольне 
поле. Тепер у школярів з’явилося 
більше можливостей, щоб розви-
вати спортивні здібності.

– У нашій школі завжди була 
непогана футбольна команда. Спо-
діваємося, що з відкриттям майдан-
чика успіхи дітей стануть ще кращи-
ми, – ділиться учитель фізкультури 
Людмила Кочеткова. – Діти дуже 
чекали на цей майданчик. Щороку 
випитували, коли у нас буде таке 
поле, як в інших школах. 

Одинадцятикласник Владислав 
Дмитренко грає у футбол з першо-
го класу. Наполегливі тренування 
та завзятість принесли неабиякий 
успіх юнакові. Тепер Владислав – 
нападник основного складу фут-
больного клубу «Волинь». 

– У суху погоду ми грали у фут-
бол на стадіоні, та коли йшов дощ, 
бігати було нереально, – пригадує 
хлопець.

І хоча Владислав навчається у 
школі останній рік, він радіє мож-
ливостям, що відкриваються перед 
молодшими шкільними товари-
шами, які могтимуть у позауроч-
ний час поганяти м’яча на новому 
полі.

Радісну подію розділив зі шко-
лярами депутат Луцької міської 
ради від партії УКРОП Микола 
Дендіберін. Він побажав дітям по-
вернутися до тих часів, коли їхня 
школа була чемпіоном міста з фут-
болу. Окрім цього, депутат зазна-
чив, що наразі йдуть переговори з 
Федерацією футболу міста Луцька 
щодо проведення шкільної ліги між 
школами різних областей.

– Я згадую своє дитинство 
і по-білому заздрю школярам. 
Сама наявність таких полів при 
школах – це великий плюс. Воно 

багатофункціональне – і для фут-
залістів підходить, і для великого 
футболу, – висловив свою думку 
Дмитро Голоскоков, тренер жіно-
чого футзального клубу «Легіон» 
після виступу своїх вихованок на 
новому полі.

Крім цього, показові виступи 
продемонстрували тхеквондисти 
та юні гімнастки. Опісля поле ви-
пробували футболісти ЗОШ №7 та 
правознавчого ліцею під час това-
риської зустрічі.

НОВЕ ПОЛЕ ЯК 
СОЦІАЛЬНИЙ ПРОЕКТ 
МІКРОРАЙОНУ

Вересневий сонячний день став 
святковим і для Луцької ЗОШ №19. 

Тут на нове футбольне поле чекали 
не лише учні, а й місцеві жителі. 

– Дуже добре, що представни-
ки Фонду підтримали нашу ініціа-
тиву, – зазначає директор школи 
Анжела Масиник. – Це поле можна 
назвати соціальним проектом на-
шого мікрорайону. Адже в нас дуже 
багато молоді, яка любить спорт. 
Також тут тренуються старші люди, 
гуляють з дітками молоді мами.

 У ЗОШ №19, крім футболу, 
культивують рукопашний бій, ка-
рате, дзюдо, тхеквондо. Учні не 
тільки тренуються у школі, а й від-
відують різні секції, тож мають чи-
мало спортивних здобутків. 

Привітав школярів ЗОШ №7 та 
№19 радник луцького міського го-

лови, керівник фракції «УКРОП» у 
міськраді Ігор Поліщук. Він відмі-
тив, що надзвичайно важливо пра-
вильно організувати час та акуму-
лювати свої зусилля у підлітковому 
віці для того, щоб потім досягнути 
успіху. 

– Луцьк можна назвати спор-
тивним містом, що стало центром 
легкої атлетики. Ми маємо цим пи-
шатися. Я хочу подякувати Фонду 
Ігоря Палиці за реалізацію цього 
проекту. На цих полях молодь буде 
зміцнюватися фізично, досягати 
спортивних успіхів. Я перекона-
ний: якщо шанобливо ставитися до 
цього поля, то воно прослужить не 
один десяток років, – констатував 
Ігор Поліщук. – Це надзвичайна 

ініціатива, унікальний проект. У 
жодному обласному центрі немає 
такого, щоб кожна школа мала 
футбольне поле, де вільно могли б 
займатися дошкільнята, учні, мо-
лодь.

Під час урочистого відкрит-
тя поля юні тхеквондисти про-
демонстрували мистецтво техні-
ки само оборони без зброї. Свою 
вправність, силу та міць показали 
вихованці «Школи Козацького Гар-
ту». Опісля на нове міні-футбольне 
поле вийшли господарі закладу – 
школярі. Учні восьмих та дев’ятих 
класів зійшлися у товариській грі, 
щоб визначити найкращих футбо-
лістів школи.  

21 ФУТБОЛЬНЕ ПОЛЕ – 
УПРОДОВЖ П’ЯТИ 
РОКІВ

Вклад у здоров’я дітей – це 
найкраща інвестиція у майбутнє. 
У цьому переконаний засновник 
Фонду «Тільки разом» Ігор Пали-
ця. Саме тому в пріоритеті роботи 
Фонду – програма «Волинь спор-
тивна». 

«Футбольне поле – в кожну 
луцьку школу» – проект Фонду, що 
спрямований на популяризацію 
спорту серед школярів. Упродовж 
2013-2017 років у місті збудовано 
21 універсальне міні-футбольне 
поле зі штучною травою в загаль-
ноосвітніх навчальних закладах. 

Заступник голови правління 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» 
Орест Маховський привітав учнів, 
їхніх батьків та педагогів з новими 
можливостями, що відкривають-
ся перед юними спортсменами, та 
вручив школярам набір м’ячів.

– Аналогічні проекти ми розви-
ваємо не лише в Луцьку, а й у всій 
Волинській області. Півдесятка ра-
йонів уже теж мають сучасні спор-
тивні комплекси. Молодь, школярі, 
вихованці спортивних шкіл у по-
заурочний час приходять і трену-
ються. Бажаю, щоб гасло «Тренуйся 
щодня – ставай сильнішим» стало 
вашим кредо, що приведе вас до но-
вих спортивних досягнень та пере-
мог, – звернувся до школярів Орест 
Маховський.

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

Орест Маховський вручає м’ячі для учнів ЗОШ №19

Урочисте відкриття міні-футбольного поля у школі №7

Свої уміння демонструють вихованці 
«Школи Козацького Гарту»

Спортивний флешмоб на новому полі
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ТЕПЛИЙ КІНОСПОГАД ПРО ВОЛОДИМИР 
КІНОФЕСТИВАЛІ

НАЗУСТРІЧ ОСВІТІ

ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ «БЕРЕГИНІ»

У дошкільному навчальному закладі 
№41 «Берегиня» радісна подія. Рівно 
рік тому відчинилися двері дитсадка 
для маленьких лучан і лучанок. 
Сьогодні рідний садочок уже вітають 
з днем народження його перші 
випускники, які стали школярами.

Рік посиленої роботи, турбот, пошуків, 
творчого неспокою не минув даремно. За-
клад успішно рухається вперед, удосконалю-
ється. В ошатній залі зібралися представни-
ки профспілки та міської ради, працівники 
освіти, меценати, які сприяють розвитку за-
кладу, батьки, чиї діти відвідують дитсадок, 
та інші почесні гості. Піснею і танцем вітали 
гостей повноправні господарі дитсадка – 
його вихованці. 

– Наш дошкільний заклад – ніби сад, 
у якому ми плекаємо малечу, озброюємо 
її знаннями, вмінням жити та почуватися 
щасливими. Але найголовніше – наші ма-
лята розвиваються, навчаються розмовля-
ти, малювати, ліпити, танцювати, співати. 
Тут працює колектив творчих людей, які 
віддають частинку душі й серця нашим ма-
леньким вихованцям. Сподіваюся, що через 

років 20 ці діти прийдуть у рідний дитсадок 
на ювілей зі своїми донечками і синочками. 
Упродовж цього року наш заклад не лише 
пройшов шлях становлення, але і накопи-
чення досвіду, творчого пошуку, наповне-
ння матеріально-технічної бази, – зазначила 
завідувачка ДНЗ Лариса Мінайло.

Вона подякувала за розуміння та під-
тримку всім, хто впродовж року був поряд. 
У тому числі й батькам, які не лишаються 
осторонь, а сприяють розвитку своїх дітей. 
Саме з цією метою у квітні за допомогою 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» у ДНЗ 
створили фонд розвитку навчального за-
кладу. Мета такої організації – залучити 
додаткові кошти у навчальний заклад, аби 
зробити освіту сучаснішою. За період ді-
яльності фонду розвитку в ДНЗ уже вдало-
ся придбати креативні дошки для розвитку 
малюків і столи для занять піскотерапією.

– Я вважаю, що такі фонди мають бути 
при навчальних закладах. Усе-таки це роз-
виток, можливість набути чогось кращого, 
згуртувати людей, – переконана мама однієї 
з вихованок старшої групи Оксана Голюк. – І 
вихователі, і няні в нас дуже хороші. Вони 
знаходять підхід до кожної дитини. Моя 

донька радо відвідує цей дитсадок. 
Представник Фонду Ігоря Палиці «Тіль-

ки разом» Інна Ткачук побажала садочку-
імениннику процвітання, успіхів та 
крокувати в ногу з часом, а його працівни-
кам – наснаги у нелегкій роботі. Інна Ткачук 
вручила завідувачці дитсадка сертифікат на 
отримання благодійної допомоги.

Серед гостей – депутатка Луцькради, рад-
ник міського голови Тетяна Янчук, яка не од-
норазово долучалася до акцій в дитсадку.

– Щоб відчути атмосферу садочка, по-
трібно завітати сюди, познайомитися із за-
відувачкою і персоналом. Недаремно цей 
садочок назвали «Берегинею», – каже укро-
півка. – Разом з тим, тут дуже активні і пра-
цівники, і батьки. Вони створили при своє-
му навчальному закладі фонд розвитку ДНЗ, 
який успішно функціонує. Ініціативні бать-
ки беруть участь у всіх конкурсах та програ-
мах. Я думаю, що в них велике майбутнє.

Ювілей – це зазвичай підбиття підсум-
ків, роздуми над досягнутим. Для ДНЗ №41 
«Берегиня» – то насамперед плани та амбіт-
ні цілі, спрямовані на благо дітей. 

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

Фільм про Володимир-
Волинський, 

профінансований Фондом 
Ігоря Палиці «Тільки разом», – 
у програмі двох міжнародних 
кінофестивалів.

З 26 до 30 вересня у Рівному 
вдруге відбудеться міжнародний 
кінофестиваль «Місто мрії». Про-
грама складатиметься з міжнарод-
ного та національного конкурсів, 
останній передбачає змагання 
пов ного метру, короткометражок 
та номінацію «Рівне. Волинь». 

Сценарій кількахвилинного 
фільму «Начитали» (або «Дитина 
з полички») написала й екранізу-
вала Світлана Федонюк, журна-
лістка з Володимира-Волинського, 
а нині ще й депутат міськради. 
Міні-грант на кіновиробництво 
надав Фонд Ігоря Палиці «Тільки 
разом», локації – всеукраїнська 
мережа книгарень «Є», в головних 
ролях спробували творчі сили 
звичайні містяни: випускниця 
педучилища Аліна Жук, підпри-
ємець Андрій Недбало та фото-
граф Ольга Аракчеєва. Знімальна 
група теж складалася з місцевих 
жителів: оператор – Володимир 
Назарук, костюмер – підприємець, 
депутат райради Ганна Фурман. А 
от музику подарували рівнянин 
Юрій Журавель, лідер гурту Ot 
Vinta, та львівський діджей Кай 
Каславіньєрі.

Як розповіла Світлана Федо-
нюк, у Рівному вона бути не зможе, 
бо складатиме екзамени в універ-

ситеті театру, кіно і телебачен-
ня, де здобуває ступінь магіс-
тра. А от на ХІІ Міжнародний 
фестиваль «Кінокімерія» таки 
поїде. Цьогоріч він пройде у 
Херсоні 15-16 вересня. «Кінокі-
мерія» є хрещеною кіноматір’ю 
володимир-волинської режи-
серки, адже свого часу вона 
отримала тут Гран-прі за ко-
роткометражку «Ранок з Тіф-

фані», далі – бронзову медаль 
Всесвітнього конкурсу кіно-
любителів UNICA у Болгарії. 
Також представляла Україну 
на 75-й UNICA в Австрії – 
фільмом «Чудо Господнє». 

«Ностальгую за тими 
часами, коли була наївною 

кіноаматоркою, коли заради 
торування власного шляху в 
мистецтво зняла погони мит-
ника, позбулась матеріалістів 
у оточенні. Тепер, отримавши 
диплом організатора кіноте-
левиробництва із відзнакою, 
чітко розумію: творчість без 
грошей можлива лише в роже-
вій романтичній уяві. Якісний 
аудіовізуальний продукт ви-
магає великих інтелектуальних 
зусиль та фінансових затрат. 
Вдячна, що дирекція «Кіно-
кімерії» оплатить мені дорогу 

й побут», – ділиться думками 
укропівка Світлана Федонюк. 
Вона також обіцяє до дня Свя-
того Миколая розмістити свій 
фільм у вільному інтернет-
доступі. «Це подарунок рідному 
місту Володимиру, де завжди 
так гарно мріється! Добрий, 
теплий кіноспогад про літо у 
зимову холоднечу», – каже ре-
жисерка і запрошує волинян 
на «Місто мрії» у Рівне. Цей 
обласний центр завдяки зусил-
лям місцевого сценариста Вік-
тора Булиги та міської влади 
вже претендує на виробничий 
майданчик нового українсько-
го кіно. Кіно, про яке сьогодні 
так мріють сценаристи, актори, 
режисери, оператори, продю-
сери, а найбільше – глядачі.

Валерій УМРИХІН, 
Володимир-Волинський

Світлана Федонюк – талановита 
волинська сценаристка

Кадр із фільму: історія 
«начитаного» кохання

Дітлахи вітають рідний садочок У подарунок – сертифікат

Головний герой стрічки 
закоханий у життя
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Фонд Ігоря Палиці
УКРОПУКРОП
УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

ukrop.com.ua
vol.party@ukrop.com.ua

facebook.com/ukrop.volyn
УКРОП ВОЛИНЬ – YouTube

Тільки разом ми УкраїнаТільки разом ми Україна

НА МЕЖІ «НА МЕЖІ» – соці аль но-
інформаційний проект
Інформаційне агентство 
«Волинські Новини» у 
партнерстві з Волинською 
обласною організацією 
політичної партії «Українське 
об’єднання патріотів – 
УКРОП» реалізовує соціаль но-
інформаційний проект 
«НА МЕЖІ». Якщо у вашому 
селі чи місті є школа, дитячий 
садочок, амбулаторія, ФАП, 
клуб у неза до вільному 
стані, якщо ви втомилися 
оббивати пороги органів 
влади, розповідаючи про 
ці проблеми, якщо ваша 
громада опинилася на межі, 
зателефонуйте нам: 

(066) 342-23-22, 
(068) 816-90-46.ШКІЛЬНИЙ ПРОТЕСТ: 

СЕЛЯНИ НЕ ПУСКАЮТЬ 
ДІТЕЙ В АВАРІЙНУ ШКОЛУ

Навчальний рік у школі 
села Стобихівка Камінь-

Каширського району для 
більшості школярів не 
розпочався – батьки не 
пустили їх у навчальний 
заклад. Такий крок селяни 
мотивували тим, що школа 
в аварійному стані, а наражати 
дітлахів на небезпеку 
вони не хочуть.

НЕМА НІЧОГО 
ПОСТІЙНІШОГО, 
НІЖ ТИМЧАСОВЕ

Середина шкільного дня, а в 
школі села Стобихівка – тиша. Тут 
не чути гамору дитячих голосів, 
на шкільній перерві тут не біга-
ють учні – в навчальному закладі 
лише вчителі. Батьки вже який 
день не пускають дітей до шко-
ли. Вимагають побудувати новий 
навчальний заклад, бо цей – ава-
рійний.

На уроці в шостому класі – 
троє дітей із двадцяти. Дітлахи зі-
знаються: вони ходять до школи, 
бо їхні батьки – вчителі у цьому 
навчальному закладі, а солідар-
ність із іншими жителями села 
може коштувати їм роботи. Для 
трьох учнів учителька української 
мови і літератури Любов Виндюк 
проводить урок.

– Я працюю на державній 
роботі й мушу виконувати свої 
функціональні обов’язки, хоча 
теж дуже мрію, як ці дітки й ті, що 
вдома сидять, про нову школу, – 
каже педагог.

За словами директора освіт-
нього закладу Анатолія Хельчика, 
в селі Стобихівка чи не найбільша 
народжуваність у районі. Тут про-
живає 1460 людей, з яких 240 – 
діти шкільного віку. Вже зараз на 
черзі до навчального закладу – 206 
малюків. Де вчити таку кількість 
школярів – директор не знає.

А нову школу селянам обі-
цяють вже понад десять років. 
2012-го навіть зробили проектно-
кошторисну документацію. На її 
виготовлення з бюджету району 
викинули майже півмільйона гри-
вень, а документ поклали у далеку 
шухляду, мовляв, грошей на таке 
будівництво немає. Люди кажуть, 
що за тодішніми розцінками но-
веньке будівництво навчального 
закладу І-ІІІ ступеня обійшлося 
б у 45 мільйонів гривень. А поки 
школу то тут, то там латають за 
бюджетні гроші.

– Кілька років тому в школі 
зробили косметичний ремонт. 
На це держава витратила близько 
460 тисяч гривень. Зробили нову 
стелю, замінили вікна на сучас-
ні склопакети, встановили нові 
двері. Але обіцяне у 2012 році бу-
дівництво так і не розпочалося, 
хоча для цього виділили земельну 
ділянку площею 3,2 гектара. Про-
вели геологорозвідувальні роботи 
й узаконили ділянку, – розповідає 
керівник навчального закладу.

Показує: у Стобихівській шко-
лі – три корпуси. Один – власне 
саме приміщення освітнього за-
кладу, інше для учнів початкових 
класів облаштували у сільському 
клубі. Та це ситуацію не рятує – 
дітям доводиться навчатися у дві 
зміни. Аби дістатися до їдальні та 
кімнатки, обладнаної під спорт-
зал, потрібно перейти через фут-
больне поле. 

– У школі немає туалетів, тому 
ми йдемо надвір, оббігаємо кру-
гом школи й біжимо до туалету. І 
хто як біжить – хто без курточки, 
хто без шапки, – розповідає нам 

учениця 6 класу Іванна Шворак.
– Тут покрівля стара, балки 

гнилі, комин розвалюється, – роз-
повідає багатодітна мати Оксана 
Осадчук. – В іншому приміщенні – 
у клубі, де наші діти навчаються, 
теж стіна тріснута. Днями батьки 
разом із комісією сільської ради 
зробили акт обстеження їдальні – 
вона взагалі не відповідає жодним 
санітарно-гігієнічним нормам. 

Приміщення їдальні і спортза-
лу, за словами батьків, чи не най-
аварійніше. Тут між тримальною 
стіною та стелею – величезна трі-
щина. Спортзал – кімнатка з іржа-
вим спортивним приладдям. Під 
ногами прогинається і тріщить 
підлога.  

– Але перед початком навчаль-
ного року, коли комісія з району 
приїжджала, то оцінили школу, 
ніби вона готова і придатна для 
учнів, – підкреслює Оксана Осад-
чук.

ПРОБЛЕМИ ШКОЛЯРІВ – 
НА ПЛЕЧАХ БАТЬКІВ

А під школою – галас. До бать-
ків школярів приїхали голова 
Камінь-Каширської райдержад-
міністрації та керівник відділу 
освіти РДА. Пояснюють: перед на-
вчальним роком школу оглядала 
комісія освітян, та ті лишень оці-
нюють умови навчання.

– Приїжджала комісія відділу 
освіти з відповідними спеціаліс-
тами, вони не оцінюють аварій-
ність приміщень. На технічну екс-
пертизу вони не вповноважені, її 
мають проводити організації та 
установи, які мають відповідні 
ліцензії, – каже голова Камінь-
Каширської райдержадміністра-
ції Валерій Дунайчук.

– А хто буде відповідати, якщо 
моїй дитині стеля впаде на голо-
ву? – допитується в керівника райо-
ну молода жінка з гурту селян. – Ми 
міняли двері на пластикові, ремон-

ти робили в школі, на фарбу здава-
ли, тюль замінили, щоб для наших 
діток було гарно. На все-все батьки 
здавали гроші гуртом. А держава 
що? Прийшли до Гунчика (голова 
облдержадміністрації, – ВН), коли 
у район приїхав, то він нас обізвав і 
навіть слухати не схотів.

Попри суперечки, з людьми 
чиновники погоджуються: буду-
вати школу в Стобихівці потрібно. 
Проте грошей на це, звісно, в ра-
йонному бюджеті немає. 

– У районі немає грошей на 
зарплату техпрацівникам. Нам не 
вистачає 10 млн грн до кінця року. 
Крім того, з районного бюджету ми 
профінансували 1 млн 700 тис. грн 
на добудову школи в Осівцях. На-
ступного року сподіваємося закін-
чити. Ситуація в державі складна, 
щодня на бойові дії на сході йдуть 
сотні мільйонів, – виправдовуєть-
ся перед знервованими селянами 
Валерій Дунайчук.

– Зараз ми будемо замовля-
ти експертизу, щоб кваліфіковані 
працівники зробили висновок про 
це приміщення – аварійне воно чи 
не аварійне. Наступний крок – по-
новлюємо проектно-кошторисну 
документацію на будівництво но-
вої школи, – підсумовує началь-
ник камінь-каширського відділу 
освіти Віктор Пась.

Люди ж переконані: чиновни-
ки пообіцяють зробити все, аби 
тільки в школу знову почали хо-
дити діти. Мовляв, тоді конфлікт 
себе вичерпає, тож про проблему 
знову забудуть на кілька років. 

НАСАМКІНЕЦЬ
Поки дорослі на порозі школи 

доводять посадовцям району свою 
точку зору, в школі триває урок 
для трьох учнів шостого класу. Раз 
по раз діти відриваються від під-
ручників та з сумом дивляться у 
вікно. Десь там, у полі, бігають їхні 
однокласники.

– Мрію, аби була одна шко-
ла, щоб вчилися усі діти, бо тоді 
цікавіше. Щоб усі разом були – і 
менші, і старші, – каже шестиклас-
ниця Іванна Шворак. – Я дуже хо-
тіла б нову школу, щоб були нові 
класи, гарні нові парти, великий 
спортзал, їдальня, щоб було все 
набагато краще, ніж зараз.

– Діти всі рівні, але чомусь вони 
не вчаться в однакових умовах. У 
Стобихівці ці умови для школярів 
не задовольняють батьків. Мені 
дуже шкода як учителю, що діти 
не йдуть до школи, але цей крок – 
вимушений з боку селян. Бо по-
іншому, на жаль, до влади досту-
катися неможливо, – каже депутат 
Камінь-Каширської районної ради 
від УКРОПу, помічник народно-
го депутата Ірини Констанкевич 
Світлана Сидорук. – Ірина Миро-
славівна обов’язково буде сприяти 
тому, щоб у Стобихівці будували 
нову школу, бо це приміщення не 
вмістить усіх дітей.

Тим часом чиновники разом із 
селянами підписали меморандум 
про те, що замовлять проектно-
технічну експертизу, аби спеціа-
лісти визначили стан школи. А 
вже тоді будуть думати, де взяти 
кошти, аби в селі збудувати новий 
навчальний заклад.

Народний депутат Ірина Кон-
станкевич звернулася до міністра 
освіти Лілії Гриневич із проханням 
взяти під особистий контроль ситу-
ацію, що склалася в селі Стобихівка, 
та забезпечити її ретельне дослі-
дження і розв’язання.

Наразі в цій школі оголошено 
канікули до понеділка. За цей час 
чиновники мають з’ясувати, чи є 
загроза життю та здоров’ю школя-
рів під час навчання.

Анна ВОЛОЩУК,
Камінь-Каширський район

Оксана Осадчук не пустила 
своїх дітей на навчання, 
адже школа аварійна

Із 20-ти дітей на навчання 
прийшло лишень троє

Люди вимагають від влади 
конкретних кроків

У цій школі вчаться у дві зміни 260 дітей

Директор школи 
переконаний, що 
навчальний заклад 
зараз у хорошому стані
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Facebook: Ірина Констанкевич – 
офіційна сторінка; 

сайт: imk.net.ua
Тільки разом розвиваємо економікуТільки разом розвиваємо економіку

«Волиньторф» упродовж 10 років показує позитив-
ну динаміку розвитку. Підприємство прибуткове, 
вчасно виплачує зарплату та сплачує податки. Тор-
фобрикети виготовляють у Волинській, Рівненській, 
Чернігівській областях. «Волиньторф» – базове під-
приємство з підготовки кадрів, видобутку, заготівлі. 
На початку лютого 2017 року в ДП «Волиньторф» за-
кінчилися ліцензії на видобуток торфу. Незважаю-
чи на вчасно подані документи на їх продовження, 
Держгеонадра поновили їх лише у березні. Відразу піс-
ля отримання «Волиньторф» надіслав звернення до 
ОДА щодо продовження договорів на дві земельні ді-
лянки площами 181,1 га та 17,8 га (землі запасу). Та від-
повідь щодо їх розгляду ДП отримало після кількох 
повторних звернень лише у червні. Хоча законом ви-
значено термін у 30 днів.
У червні вперше за більш як 30 років діяльності «Во-
линьторфу» облдержадміністрація вирішила пере-
вірити держпідприємство щодо наявності облад-

нання для видобутку торфу. Так звану робочу групу 
створено розпорядженням голови ОДА.
Кілька місяців тому Володимир Гунчик порадив дирек-
тору ДП «Волиньторф» Івану Киричику співпрацю-
вати з КП «Волиньприродресурс», яке вже отримало 
ліцензії на видобуток бурштину, торфу та міді. «Во-
линьторф» та «Волиньприродресурс» уклали дого-
вір про співпрацю, аби на ліцензованих площах КП ви-
добувати торф. Однак керівництво ОДА не погоджує 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо від-
ведення ділянок. З моменту відведення ділянки ДП до 
моменту видобутку торфу має минути три роки.
Для працівників «Волиньторфу», де середня заробіт-
на плата 7000 грн, втратити роботу – серйозний 
удар. Якщо ж земельні питання щодо «Волиньтор-
фу» не врегулювати, то вже наступного року штат 
державного підприємства доведеться скоротити 
на 200 працівників, а бюджетні заклади області зали-
шаться без екопалива.

«ЯК НАЗВАТИ ДІЇ ПРОКУРОРА? 
СЕПАРАТИСТ? ЗАСЛАНИЙ?»

В ОЧІКУВАННІ НЕ ДАТИ ЗНИЩИТИ 

ІГОР ПАЛИЦЯ ПРО 
«ВОЛИНЬПРИРОДРЕСУРС»: 
«МИ ЗРОБИЛИ НЕМОЖЛИВЕ»

ПРИНЦИПОВА СПРАВА

м. Луцьк, вул. Кондзелевича, 30 
м. Нововолинськ, вул. Зелена, 65

Волинська обласна регіональна 
парторганізація політичної партії 

«Українське об’єднання патріотів – 
УКРОП»: 

43025, м. Луцьк, вул. Винниченка, 26, 
0332-782-235, 

vol.party@ukrop.com.ua

Центральний офіс Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом»: 

43025, м. Луцьк, вул. Винниченка, 26, 
0332-78-22-08,  tilkyrazom@gmail.com
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УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

нська обласна регіональна 
і і і ї ії

УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

УКРОПУКРОП

Міські організації УКРОПу

Міськрайонні організації УКРОПу

Районні організації УКРОПу

вул. Гордіюк, 37, 095-117-07-62
вул. Кондзелевича, 30, 095-117-07-88
бульв. Дружби Народів, 6, 095-117-06-08
вул. Корольова, 10, 095-117-08-16
вул. Генерала Шухевича, 6, 095-117-06-10

Офіси розвитку кварталу Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» у Луцьку

м. Луцьк, вул. Гордіюк, 37
м. Горохів, вул. Шевченка, 36
смт Іваничі, вул. Незалежності, 14б
м. Камінь-Каширський, вул. Ковельська, 16
смт Локачі, вул. Франка, 13
смт Любешів, вул. Незалежності, 79
смт Маневичі, вул. Некрасова, 10
смт Стара Вижівка, вул. Соборності, 5
смт Шацьк, вул. 50 років Перемоги, 60
смт Рожище, вул. Незалежності, 8
м. Ківерці, вул. Грушевського, 9
смт Ратне, вул. 1 Травня, 32
м. Любомль, вул. Франка, 1
смт Турійськ, вул. Сагайдачного, 1

м. Вол.-Волинський, вул. Ковельська, 42
м. Ковель, вул. Незалежності, 50

ІРИНА КОНСТАНКЕВИЧ: 
«ПРОБЛЕМУ ДЕРЖАВНОГО 
ФІНАНСУВАННЯ 
ПРОФТЕХОСВІТИ ДОСІ 
НЕ РОЗВ’ЯЗАНО»

У новому навчальному році заклади 
професійно-технічної освіти знову опи-
нилися заручниками нестачі коштів. Не 
розв’язано питання харчування дітей-
сиріт, сплати за комунальні послуги, га-
рантій виплати стипендій і зарплат.

– З початку року більшість закладів 
професійно-технічної освіти мають фі-
нансуватися з бюджетів міст обласного 
значення та обласних бюджетів. Низка об-
ластей не фінансують ці заклади, депутати 
міських рад, приймаючи бюджети міст, не 
включили професійно-технічні заклади 
до проектів бюджетів на наступний рік, – 
констатує народний депутат від УКРОПу 
Ірина Констанкевич. – Голова Кабміну 
обіцяв ще у жовтні 2016-го, що з 2017 року 
профтехосвіта знову буде фінансуватися 
із держбюджету. Натомість освітяни доте-
пер не отримали належних гарантій.

У зв’язку з цим нардеп, яка є членом 
комітету Верховної Ради з питань науки 
і освіти, скерувала депутатський запит 
до Прем’єр-міністра Володимира Гройс-
мана з проханням розглянути питання 
додаткової субвенції задля уникнення 
закладами професійно-технічної освіти 
заборгованості з оплати енергоносіїв, за-
безпечення належного опалювального 
сезону до кінця року та вжиття заходів 
щодо розв’язання системної проблеми фі-
нансування професійно-технічної освіти 
шляхом включення її до проекту бюджету 
на 2018 рік.

Анастасія КОРЕЦЬКА

Підприємство 
«Волиньторф» може 

зупинитися, а половина 
колективу лишитися без 
роботи. Про це повідомила 
голова профспілки 
працівників ДП Аліна 
Базарнова під час засідання 
Волинської обласної ради 
7 вересня. На сесію колектив 
«Волиньторфу» приїхав 
шукати підтримки у депутатів.

– «Волиньторф», на якому 
працює 407 людей, займається ви-
готовленням торф’яних брикетів. 
Минулоріч держпідприємство 
сплатило 24,3 млн грн податків. 
Забезпечує твердим паливом 180 
установ бюджетної сфери, а та-
кож приватні домогосподарства 
на території кількох областей. 
Причина зупинки роботи – нена-
дання земель для видобутку тор-
фу, – розповіла Аліна Базарнова.

За її словами,  зараз у розпо-
рядженні «Волиньторфу» лише 
50% земель від потреби. Загалом 
треба 400 га. Однак уже кілька ро-
ків облдержадміністрація блокує 
виділення земель.

Голова Волинської ОДА Во-
лодимир Гунчик намагався по-
яснити начебто юридичну колі-
зію щодо визначення «особливо 
цінних земель», посилаючись на 
ст. 153 Земельного кодексу. Мов-
ляв, вивчивши всі юридичні мо-
менти, губернатор не має права 
підписувати погодження. У від-
повідь колектив «Волиньторфу» 
скандував «Ганьба!».

Директор ДП «Волиньторф», 
депутат Волинської облради від 
фракції «УКРОП» Іван Киричик 
зауважив, що питання особливо 
цінних земель «з’явилося» місяць 
тому. 

– Торф добувають у різних об-
ластях. Але законодавчі проблеми 
виникли лише в нас, – додав Іван 
Миронович. 

Киричик також зазначив, що 
в законодавстві не прописано, 
яким чином визначати глибину 
залягання торфу. 

– Ділянка може бути на ти-
сячу гектарів, на якійсь частині 
глибина залягання може сягати 
і 5 метрів, але це не означає, що 
так на всій ділянці. 23 стаття за-
кону «Про надра» говорить, що 

Комунальне підприємство 
«Волиньприродресурс», створення якого 
зініціював голова Волинської обласної 
ради, член президії партії УКРОП Ігор 
Палиця, не може розпочати роботу 
через перешкоди чиновників. За його 
словами, команда обласної ради та 
фахівці доклали максимум зусиль, аби 
«Волиньприродресурс» запрацював.

– На Волині знайдено великі поклади 
міді, набагато більші, ніж поклади бурштину. 
Підприємство отримало ліцензію на промис-
ловий видобуток міді, бурштину і торфу на 
20 років. Щоб отримати ліцензії, заплатило 
62 мільйони гривень, – розповів Ігор Палиця.

Ці кошти – попередня оплата від київ-
ського підприємства, яке займається оброб-
кою бурштину. І їх комунальному підпри-
ємству надали без жодних зобов’язань та 
компенсацій. 

– Потому прийшли прокуратура, НАБУ, 
було відкрито кримінальні справи, – каже 
Ігор Палиця. – Мало того, перешкоди в робо-
ті підприємства створюють усі причетні орга-
ни. Керівник КП Василь Столяр прийшов до 
облдержадміністрації, щоб отримати дозвіл 
на розробку проекту та відведення землі, а 
чиновники вимагають від нього незрозумі-
лі документи. Така бюрократична тяганина 
триває півроку. І «Волиньприродресурсу» не 
лишається нічого іншого, як іти в суд, щоб 

змусити керівництво області та відповідні 
управління – лісове, водного господарства, 
геокадастр – видати потрібні документи.

Через тиск посадовців на голів сільських 
та селищних рад люди бояться мати справу з 
«Волиньприродресурсом». Крім того, на пе-
решкоді стають і нелегальні копачі сонячного 
каміння.

– Коли представники підприємства при-
їхали в село Пнівне Камінь-Каширського 
району і завели розмову з людьми, в клуб 
зайшло з десяток п’яних чоловіків зі збро-
єю й ножами. Вони стали кричати і лаятися, 
мовляв, це їхня земля, вони тут будуть крас-
ти самі й нікому нічого не дадуть. Поліції не 
було. Більше того, голова Любешівської рай-
держадміністрації викликає до себе не тільки 
голів сільрад, а й людей, які мають паї і хочуть 
підписати з «Волиньприродресурсом» дого-
вори оренди на них, забороняє, залякує тим, 
нібито вони матимуть проблеми з правоохо-
ронними органами, – наголошує Ігор Пали-
ця. – Якщо хтось переймається, що УКРОП 
буде приписувати собі медалі та ордени після 
того, як підуть гроші від «Волиньприродре-

сурсу», то дарма. Відразу, як буде укладено 
всі дозволи всіма управліннями для спокій-
ної роботи підприємства, я готовий написати 
заяву та піти з посади голови обласної ради, 
стати рядовим депутатом, і хай областю керує 
БПП. Не хочу, щоб Волинь була в заручниках 
у Києва, адже ось уже півроку ми не можемо 
отримувати гроші.

За словами голови облради, чиновники 
бояться, що коли в бюджет почнуть над-
ходити перші кошти з діяльності «Волинь-
природресурсу», волиняни зрозуміють, що 
надра належать не фінансовим корпораціям 
і компаніям зі Львова чи Києва, а людям, які 
можуть мати з цього прибуток. 

– Ми за те, аби люди знали, як працювати-
ме «Волиньприродресурс» та що буде відбува-
тися на їхній землі, – зауважив Ігор Палиця. 
– Однак інформацію спотворюють, а людей 
залякують. Моя позиція така: ми дотиснемо 
цю тему, і область буде заробляти гроші. Лю-
бешівський бюджет, камінь-каширський бю-
джет, прості люди будуть заробляти.

Соломія ДОБРОЛЮБОВА,
Луцьк

без спецдозволу можна видобу-
вати торф на ділянках, де глиби-
на залягання сягає двох метрів, 
а зі спецдозволом – понад два 
метри. Чому ми сьогодні не під-
німаємо питання до відповідних 
органів, що це корисна копалина, 
а не землі? Чому, коли є правова 
колізія, не шукаємо компромісу 
у двох законах, а чіпляємо гачки 
й намагаємося знищити підпри-
ємство? – наголосив директор 
ДП «Волиньторф».

– Якщо ви думаєте, що це ре-
гіональний рівень, то глибоко по-
миляєтеся. Це вертикаль по всій 
країні. Сьогодні «Волиньторф» – 
прибуткове державне підприєм-
ство, яке, крім того, що виплачує 
зарплату, платить шалені податки, 
які йдуть на армію. А зараз наш 

Президент заявляє, що Росія готу-
ється до повномасштабної війни, 
що  військові навчання у Білорусі 
ніхто не знає чим  закінчаться. А 
як ми будемо захищатися, якщо 
немає грошей у бюджеті, щоб 
збільшити витрати на армію? – 
зауважив голова облради Ігор 
Палиця. – А тут чиновники не 
дають працювати підприємству, 
прокуратура вносить протест на 
бажання губернатора підписа-
ти дозвіл на розробку родовищ, 
щоб отримувати додаткові гроші. 
Як назвати дії прокурора? Сепа-
ратист? Засланий? Хто він? Чому 
прокуратура не дає працювати 
державному підприємству? Мож-
ливо, це зроблено в інтересах тих, 
хто хоче приватизувати його?

– Володимире Петровичу, 

ви представляєте Президента, – 
звернувся Ігор Палиця до голови 
ОДА. – Змусьте тих, хто представ-
ляє владу, тих, кого призначає Ка-
бінет Міністрів та інші структури, 
працювати для простих людей, 
захищати їхні інтереси. Адже це 
їхня і ваша функція. Бо коли Ро-
сія почне повномасштабну акцію 
проти України, нас не буде кому 
захистити. Хлопці скажуть: ми не 
можемо отримати роками статус 
учасника бойових дій, не отриму-
ємо землю, компенсацію, нам усі 
все обіцяють, а нічого нема.

Врешті голова Волиньра-
ди Ігор Палиця запропонував 
створити робочу групу, до якої 
увійдуть представники «Волинь-
торфу», облдержадміністрації та 
облради. Вже незабаром група має 
надати пропозиції щодо врегулю-
вання ситуації. Рішення підтри-
мали і депутати. Голова облради 
Ігор Палиця та голова ОДА Воло-
димир Гунчик озвучили позицію і 
колективу, до якого вийшли на ву-
лицю. Ігор Палиця пообіцяв пра-
цівникам, що не дозволить, аби 
підприємство закрили чи прива-
тизували. Та наголосив: у випад-
ку, якщо ситуація із виділенням 
земель не вирішиться позитивно, 
самостійно відстоюватиме у Києві 
інтереси «Волиньторфу».

Соломія ДОБРОЛЮБОВА, 
Луцьк 

ІГОР ПАЛИЦЯ ПРО БЛОКУВАННЯ РОБОТИ «ВОЛИНЬТОРФУ»:

Ігор Палиця та Володимир Гунчик озвучили 
колективу «Волиньторфу» рішення депутатів
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ЗАРУЧИНИ В 
ПРЯМОМУ ЕФІРІ 

Відомий український хореограф 
і найепатажніший холостяк 

України – Річард Горн – освідчився 
коханій у прямому ефірі програми 
«Сюрприз, сюрприз!».

У рамках шоу ведуча Маша Єфросиніна 
разом з командою виконує бажання укра-
їнців, які заслуговують, щоб про них знала 
вся країна. Крім того, проект допомагає за-
коханим у незвичайний спосіб зізнатися у 
почуттях та освідчитися. 

Хореограф-постановник Річард Горн 
постав у незвичному образі, щоб зробити 
пропозицію руки і серця коханій – фото-
графу Соні Плакидюк. Пара довго прихову-
вала стосунки.  

Горн зробив для Плакидюк ще один 
сюрприз: він намалював 12 її портретів, які 
характеризують 12 етапів їхніх стосунків.

СУБОТА 23 вересня
06.00 Д/с «Орегонський 

путівник»
06.30 Анонс дня
06.35, 07.30, 07.55, 

08.00, 08.15, 08.50, 
13.40, 20.45 Світ он 
лайн

06.40 М/с «Піп відкриває 
світ»

07.30 На слуху
08.25 М/с «Чорний пірат»
09.00 Д/с «Розповіді про 

Хансік»
09.30 М/с «Легенда про 

Білосніжку»
10.45 Хто в домі хазяїн?
11.10 Хочу бути
11.30 Школа Мері 

Поппінс
11.45 Фольк-music
13.10, 01.30 Театральні 

сезони
13.50 Т/с «Дівчата війни»
17.45 Богатирські ігри
18.50 Х/ф «Милий друг»
21.00, 01.10 Новини
21.30 Д/с «Скарби та 

смертельні таємниці 
морів»

22.45 Мегалот
23.00 Борхес
23.30 Д/с «Аболіціоністи»
00.35 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»
02.05 Надвечір’я. Долі
03.05 Т/с «Таксі»

UA: ПЕРШИЙ

03.15, 02.10 Зона ночі
05.59, 07.19 Kids Time
06.00 М/с «Губка Боб 

Прямокутні Штани»
07.20 Т/с «Татусеві дочки»
10.50 Заробітчани
12.40 Дешево і сердито
13.45 Зірки під гіпнозом
15.50 Зіркові яйця
17.50 М/ф «Іван Царевич і 

Сірий Вовк»
19.40 М/ф «Іван Царевич і 

Сірий Вовк 2»
21.00 Х/ф «Хоббіт: 

Несподівана 
подорож»

00.15 Х/ф «Плетена 
людина»

НОВИЙ КАНАЛ
06.05 Х/ф 

«Домробітниця»
08.00 «Караоке на 

Майдані»

09.00 «Все буде смачно!»

10.15 «Зважені та щасливі 

- 7»

13.45 «Сюрприз, 

сюрприз!»

16.20 «Хата на тата»

19.00 «Х-Фактор - 8»

21.30 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя»
06.00 «Спеція»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
09.45 М/ф «Жирафа»
11.10 Х/ф «Король 

повітря»
13.00 «Ух ти show»
14.10 Х/ф «Наречена-

втікачка»
16.25 «Орел і Решка. На 

краю світу»
00.00 Х/ф «Наречений 

напрокат»
02.00 «Нічне життя»

К1
07.00, 15.00, 19.00, 03.10 

Сьогодні
07.15, 05.50 Зірковий 

шлях
08.40, 15.20 Т/с «Вікно 

життя 2»
17.00, 19.40 Т/с 

«Відчайдушний 
господар»

22.00 Х/ф «Карусель»
00.00 Т/с «Герократія»
01.20 Реальна містика
03.50 Т/с «Закон і 

порядок: Спеціальний 
корпус»

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ
07.20, 02.10 Містична 

Україна
08.10, 18.20 У пошуках 

істини
10.00 Повітряні бої
11.40, 21.00 Людство: 

наша історія
14.20 Найнебезпечніші 

тварини
15.20 У пошуках краси
17.30 Африка: стихія 

води
23.40 Паранормальний 

світ
00.30 Аджимушкай
01.30 Місто
05.30 Бандитська Одеса

МЕГА

06.00, 19.30 «ТСН»
06.55 «Гроші»
08.00 «Сніданок. 

Вихідний»
10.00, 23.25 «Світське 

життя»
11.00 «Життя без обману 

2017»
12.30 Т/с «Догори 

дри´ом»
16.20, 21.15 «Вечірній 

квартал 2017»
18.30 «Розсміши коміка 

2017»
20.15 «Українські 

сенсації»
00.25, 04.35 «Вечірній 

Київ»

1+1

05.50 «Мультфільм»
06.20, 02.30 Х/ф 

«Приборкувачка 
тигрів»

08.20, 04.00 Х/ф «Сім 
няньок»

10.00, 05.15 Д/п «Весілля 
в Малинівці. Невигадані 
історії»

11.10 Х/ф «Весілля в 
Малинівці»

13.00 Т/с «Кохання за 
законом»

20.00, 02.00 «Подробиці»
20.30 «Творчий вечір 

Ігоря Николаєва»
00.10 Х/ф «Влітку я 

надаю перевагу 
весіллю»

ІНТЕР

06.30 Дивитись усім!
07.25 Без гальм
08.25 М і Ж
09.25 Дизель-шоу
10.45, 11.45 Особливості 

національної роботи
12.45, 04.35 Факти
13.00 Скетч-шоу «На 

трьох»
14.15 Комік на мільйон
16.05 Х/ф «Привид»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні 

новини. Підсумки
20.05 Х/ф «Джі Ай Джо. 

Атака кобри»
22.35 Х/ф «Джі Ай Джо. 

Атака кобри-2»
00.40 Х/ф «Без 

компромісів»
02.20 Т/с «Морська 

поліція. Лос-Анджелес»

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Корисні 

підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.55 М/ф «Клуб Вінкс: 

Чарівна пригода»
12.35 Х/ф «Біла змія»
14.25 Готель Галіція
18.00 М/ф 

«Льодовиковий період 
4: Континентальний 
дрейф»

19.40 Танька і Володька
22.20 Х/ф «Ця незручна 

мить»
00.20 Одного разу в Одесі
02.15 Віталька

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

Молитва за Україну
07.30 Час-Тіme
07.45 «Агросвіт»
08.05 Т/ф «Чумацьке 

щастя»
08.30 «Грані»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.10 Т/ц «Історія без 

купюр» (Воскреслі 
Кортеліси)

10.30 «Тільки разом!» 
(дайджест)

11.00 «Вісник обласної 
ради»

11.30, 16.30, 22.45 Тема 
дня

12.00 «Натхнення»
12.30 «Протилежний 

погляд»
13.25, 04.30 «Музичний 

проспект»
14.40 Т/ц «Музеї Волині» 

(Кортеліси)
14.00 Т/ф «Приблуда»
15.00 «Солодкий вікенд»
15.25 Т/ц «Гартуємось!»
16.00 Новини. День
17.00 «Підліткова студія 

«Клас!»
17.25 «Грані»
18.00 Крок назустріч
19.00, 00.00 Новини. 

Підсумок
19.30 Т/ф «Ти 

зобов’язаний жить!»
20.00 «Акценти»
20.20 Т/ц «Роки і долі» 

(В.Тиможинський)
20.50 «Вечірня казка»
21.05 «За літнім часом»
22.00, 04.00 

Новини. Підсумок 
(сурдопереклад)

22.25 «Вікно в Америку»
23.10 Т/ц «Народна 

скарбниця»
23.25 «Музика осені»
00.25, 04.25 «Із перших 

уст»
00.30 «За літнім часом»
01.20 «Сім нот»
02.35 Т/ц «Спадщина»
03.10 Т/ц «Видатні 

волиняни»
03.40 «Волинська 

веселка»
06.00 «Остання 

барикада»

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 Мультсеріал «Авто 
про добро»

06.30 Обережно, діти!
07.00 Детонація
07.30, 00.35 Євромакс
08.00, 09.00, 18.45, 

21.30, 00.00, 02.30 
Новини «На часі»

08.30, 09.30, 18.55, 
22.00, 00.30, 03.00 
Погода

08.35 Глобал 3000
09.35 Рандеву
10.00 Запитай у депутата
11.00 Т/с «Роксолана»
12.00 Говоримо 

польською
12.20 Мультфільм
12.30 Феєрія мандрів
14.00 Сад. Город. Квітник

АВЕРС 14.30 Волинський 
портрет

15.00 Серіал 
«Посольство»

17.30 Серіал «За 
службовим 
обов’язком»

19.00 Д/с «Слід кривавий 
стелиться...»

20.00 Вісник обласної 
ради

20.30 Вголос
20.40 Вечірня казочка
21.00 Огляд світових 

подій
22.05 Х/ф «Барака»
22.45 Життя в цифрі
03.05 Д/с «Слід кривавий 

стелиться...»
04.00 У фокусі Європа
04.30 Ретроспектива: 

«Третій удар»

П’ЯТНИЦЯ 22 вересня
06.00, 19.55 Д/с 
«Орегонський путівник» 
06.30 Анонс дня 06.35, 
07.30, 07.40, 08.15, 
15.20, 16.35, 18.00, 
22.50 Світ он лайн 06.40 
М/с «Піп відкриває 
світ» 07.30 Ера бізнесу 
07.35 Агроера 07.40 
Спорт 07.50 Від першої 
особи 08.15 М/ф «Книга 
джунглів» 09.05 Д/с 
«Розповіді про Хансік» 
09.30 Т/с «Гранд-готель» 
11.15 Т/с «Епоха честі» 
13.00, 15.00, 18.30, 
21.00, 01.25 Новини 
13.15, 23.00 «Схеми» 
14.00 Розсекречена 
історія 15.25 Д/с «Вагасі 
- японські смаколики» 
16.40 Д/с «Порятунок 
ферми» 17.15 Хто в 
домі хазяїн? 17.35 М/с 
«Легенда про Білосніжку» 
18.15, 01.10 Новини. Світ 
18.45, 02.10  19.00, 02.25 
Новини. Культура 19.20, 
00.35 Д/с «Мистецький 
пульс Америки» 20.30 
Борхес 21.30, 01.50 
Новини. Спорт 21.50 
Богатирські ігри 23.30 
Д/с «Нью-Йорк» 02.45 Д/с 
«Увесь цей джаз» 03.45 
Т/с «Таксі» 

UA: ПЕРШИЙ

03.00 Т/с «Татусеві дочки»

04.00 Абзац

04.49, 06.09 Kids Time

04.50 М/с «Губка Боб 

Прямокутні Штани»

06.10, 22.50 Половинки

11.50, 21.40 Київ вдень 

та вночі

16.15, 19.00 Топ-модель 

по-українськи

01.00 Х/ф «Не жартуйте 

з Зоханом»

НОВИЙ КАНАЛ
06.35, 23.25 Х/ф 

«Справжнє кохання»
08.45 Х/ф «Дружина за 

контрактом»
10.45 Х/ф «Дихай зі 

мною. Щастя в борг»
17.30, 22.00 «Вiкна-

Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
20.00, 22.45 «Сюрприз, 

сюрприз!»
01.50 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя»
06.00 «Спеція»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
09.10, 15.00 Т/с «Беверлі- 

Хілс, 90210»
11.10, 19.00 

«Орел і Решка. 
Перезавантаження»

12.00, 20.00 «Орел і 
Решка. Рай та пекло»

13.00, 18.00 «Їже, я 
люблю тебе!»

14.00, 21.00 «Вірю не 
Вірю»

17.00 «Навколо М»
22.00, 00.50 «КВН на БІС»
23.00 «КВН»
01.40 «Нічне життя»

К1
06.00, 16.00 Т/с «Адвокат»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00 Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з 

Україною
09.15 Зірковий шлях
10.40 Свекруха або невістка
11.40 Реальна містика
13.40, 15.30 Т/с 

«Черговий лікар 3»
18.00 Т/с «Жіночий 

лікар 3»
19.45«Говорить Україна»
21.00, 00.00 Т/с «Берег 

надії»
23.20 Слідами
02.00 Т/с «Закон і 

порядок: Спеціальний 
корпус»

УКРАЇНА
06.00, 19.00 Бандитська 
Одеса 07.20, 13.10 
Правила життя 08.20 
Правда життя 09.20, 
21.40 Мистецтво 
виживання 10.20, 
17.00 Найнебезпечніші 
тварини 11.20 У пошуках 
краси 12.10, 19.50 
Таємний код зламаний 
14.10 Містична Україна 
15.10, 23.40 Повітряні 
бої 16.00, 20.50 Скарби 
з горища 18.00, 22.40 
Квест 00.30 Скарб.
UA 03.30 Наші 05.40 
Бандитський Київ 

МЕГА

06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 12.00, 16.45, 
19.30 «ТСН»

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Сніданок з 1+1»

09.30, 10.55 «Чотири 
весілля»

12.20 «Міняю жінку - 9»
13.50 Т/с «Пончик Люся»
14.45 Т/с «Величне 

століття. Роксолана»
17.10 Т/с «Нескінченне 

кохання»
20.15, 22.50 «Ліга сміху 3»
01.25 «Вечірній Київ»
05.15 «Мольфар»

06.20, 13.30 «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.10, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20 «Давай одружимося»
11.15, 12.25 Т/с «Подаруй 

мені неділю»
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 02.30 «Подробиці 

тижня»
22.00 Д/п «Вони стояли 

насмерть. Обороні 
Києва присвячується»

22.40 Х/ф «У небі «Нічні 
відьмі»

00.20 Х/ф «Полювання 
на єдинорога»

02.00 Д/п «Великі українці»

1+1 ІНТЕР

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.40 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

10.10 Інсайдер
11.10, 13.20 Х/ф 

«Годинниковий 
механізм»

13.45 Скетч-шоу «На 
трьох»

14.15, 16.10 Т/с 
«Спецзагін «Шторм»

16.45 Т/с «Винищувачі»
17.40 Т/с «Штрафбат»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
00.00 Комік на мільйон
01.40 Т/с «Молодий 

Вовкодав»
03.55 Провокатор

ICTV

06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Корисні 

підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.45 Х/ф «Король 

повітря. Золота ліга»
12.25 Розсміши коміка
13.25 Х/ф «Хакери»
15.05 Т/с «Домашній 

арешт»
15.40, 03.35 Віталька
16.50 Казки У Кіно
17.50, 02.45 Країна У
18.50 Танька і Володька
20.00 М/ф 

«Льодовиковий період 
4: Континентальний 
дрейф»

21.40 Х/ф «Пипець»
23.40 Х/ф «Ця незручна 

мить»
01.40 Казки У

ТЕТ

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 Новини. Ранок
07.30 Час-Тіme
07.55, 22.30, 00.25 «Із 

перших уст»
08.00 «Актуальний 

репортаж»
08.30 Т/ц «Стоп корупція!»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.15 Т/ц «Чудесний канал»
10.50 Т/ц «Гартуємось!»
11.05, 18.00, 03.30, 06.25 

«Волинська веселка»
11.35, 16.30, 23.15 Тема 

дня
12.00 Т/ц «Творчий 

портрет»
12.30 «Актуально»
13.25 Т/ц «Сам собі 

господар»
13.45, 04.30 «Музичний 

проспект»
14.25 «Натхнення»
14.50 «Ти - молодий» 

(сурдопереклад)
15.15 «Мультфільм»
15.30 «На всі 100»
16.00 Новини. День
17.05 «Дитячий світ»
17.20 «Кошик творчих ідей»
17.40 Т/ц «Разом» 

(сурдопереклад)
18.25 Т/ц «Роки і долі»
19.00, 00.00 Новини. 

Підсумок
19.25, 22.25 Погода
19.35 «Важливо!»
19.40 «З добром у серці»
19.45 «Протилежний 

погляд»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Агросвіт»
21.30 «Час країни»
22.00, 04.00 

Новини. Підсумок 
(сурдопереклад)

22.35 «Час-Time»
22.50 «Актуальний 

репортаж»
23.40 Т/ц «Обличчя 

війни»
23.50 «Хроніка війни»
00.30 «Протилежний 

погляд»
01.25 «Палітра»
01.45 Вистава «Шолом 

Алейхем у Лобачівці»
05.30 Т/ц «Так було»
05.45 Т/ц «Манівцями»
06.00 Т/ц «Краєзнавча 

подорож»

НОВА ВОЛИНЬ

06.00, 16.30 Суперкнига
06.30 Т/ц «Дзеркало 

історії»
07.00, 08.00, 18.45, 

21.30, 00.00, 02.30 
Новини «На часі»

07.30, 08.30, 18.55, 
22.00, 00.30, 03.00 
Погода

07.35 Євромакс
08.35 Заживемо
09.00 Т/с «Роксолана»
10.00 Діагноз: здоров’я
10.30 Обережно, діти!
11.00 Я тут живу
11.15 2 Я - одне життя
12.00 Чарівна майстерня
12.20, 17.20 Забави
12.30 Т/ц «Дзеркало 

АВЕРС історії»
14.00 Сад. Город. Квітник
14.30 Шукаємо таланти
15.00 Д/с «Звичайний 

Чорнобиль»
17.00 Ломастер
17.30 Рандеву
18.00 МузейОк
18.30, 22.05 Вголос
19.00 Т/с «Роксолана»
20.00 Життя в цифрі
20.30 Запитай у депутата
22.15 Серіал «За 

службовим 
обов’язком»

23.30 Обережно, діти!
00.35 Х/ф «Тигролови»
03.05 Т/с «Роксолана»
04.10 Феєрія мандрів
04.30 Ретроспектива: 

«Шкурник»

Фільм «Плетена людина»

Фільм «У небі «Нічні відьмі»

Фільм «Ця незручна мить»

00:15

22:40

23:40

kinoprofi .org

Фільм «Привид»

16:05

dubikvit.livejournal.com

112.ua

m
oviestape.net

УКРАЇНСЬКІ ЗІРКИ 
ЗАСПІВАЮТЬ ДЖАЗ

Фагот, Злата Огнєвіч, Оля Діброва 
та інші виконавці виступатимуть у 

Caribbean Club Concert Hall в супроводі 
джазового оркестру. Нове музичне 
шоу STAR&ORCHESTRA стартує 
14 вересня у Києві.

Кожне шоу – це новий зірковий вока-
ліст та особлива програма, де можна буде 
почути фанк, свінг, ритм-енд-блюз і, звичай-
но ж, джаз. І все це – у нових оркестрових 
аранжуваннях. Під час музичної програми 
STAR&ORCHESTRA слухачі перенесуться в 
еру біг-бендів та багатих джазових гармо-
ній, свінгових танців і знаменитих керівни-
ків оркестрів Бені Гудмена та Томмі Дорсі. 

музика 

стріли Амура

bdzhola.com
24tv.ua
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– Я все можу. – Мовчати можеш? 
– Усе можу, мовчати – не можу... Мультфільм «Мадагаскар»
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НЕДІЛЯ 24 вересня
06.00 Д/с «Орегонський 

путівник»
06.30 Анонс дня
06.35, 07.30, 07.30, 

07.45, 08.15, 08.50, 
22.55 Світ он лайн

06.40 М/с «Піп відкриває 
світ»

07.50 Смакота
08.25 М/с «Чорний пірат»
09.00 Д/с «Розповіді про 

Хансік»
09.30 Х/ф «Милий друг»
11.45, 01.30 Театральні 

сезони
12.15 Мистецькі історії
12.30 Фольк-music
13.35 Перший на селі
14.25 Т/с «Гранд-готель»
20.30 Перша шпальта
21.00, 01.10 Новини
21.30 Д/с «Супервідчуття»
22.00 Д/с «Вагасі - 

японські смаколики»
23.30 Богатирські ігри
00.20 Д/с «Південна 

Корея сьогодні»
00.35 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»
01.55 Д/ф «Блюз. Мартін 

Скорсезе представляє»
03.15 Т/с «Таксі»

05.00 Т/с «Слідчі»
07.40 Т/с «Відділ 44»
11.45, 13.00 Х/ф «Джі Ай 

Джо. Атака кобри»
12.45 Факти
14.15 Х/ф «Джі Ай Джо. 

Атака кобри-2»
16.20 Дизель-шоу
18.45 Факти тижня. 100 

хвилин
20.30 Комік на мільйон
22.15 Х/ф «Кур’єр»
00.30 Х/ф «Без 

компромісів»
02.10 Т/с «Морська 

поліція. Лос-Анджелес»
02.50 Провокатор

06.00 Байдиківка

06.30 Казка з татом

06.50, 05.30 Корисні 

підказки

07.10 Це наше-це твоє

07.15 Мультмікс

11.00 Х/ф «Хакери»

13.00 Країна У

18.00 Х/ф «Пипець»

19.55 Танька і Володька

22.35 Казки У Кіно

01.35 Х/ф «День 

переможених»

03.05 Віталька

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 Новини. Ранок
07.30 «Вікно в Америку»
08.00 «Акценти»
08.20 Т/ц «Роки і долі» 

(В.Тиможинський)
08.50 «З добром у серці»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.05 «Підліткова студія 

«Клас!»
10.30, 19.30 «Урок для… 

батьків»
11.00 «За літнім часом»
11.50 Т/ц «Ключ до 

успіху»
12.15 Т/ц «Мандри кота 

Фініка»
12.30 Мультфільм
13.35 Т/ц «Кулінарія від 

Андрія»
14.00, 00.00 «Волинський 

тиждень»
14.30 «Кошик творчих 

ідей»
14.55 «Історія без купюр»
15.30 Т/ц «Молодіжний 

МІКС»
16.00 «Дзвони Волині»
16.55 «Піщані історії»
17.00 Українське кіно 

на «Новій Волині»: х/ф 
«Дорога на Січ»

18.35 «Натхнення»
19.00 Місто
20.20 «Вісник обласної 

ради»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Солодкий вікенд»
21.35 Т/ц «Роки і долі» 

(Н. Горик)
22.00, 04.00 

«Волинський тиждень» 
(сурдопереклад)

22.30 «Час-Time»
22.45 «Такти і факти»
23.35 Парад хітів «На всі 

100»
00.25 «Волинська 

веселка»
02.50 «Служба порятунку 

101»
03.10 «Сенс життя»
03.40 «Піщані історії»
04.25 «Музика осені»
06.00 «Український клуб»

06.20 «Хата на тата»

09.00 «Все буде смачно!»

11.15 «Караоке на 

Майдані»

12.15 «МастерШеф - 7»

19.00, 01.55 «Слідство 

ведуть екстрасенси»

21.00 «Один за всіх»

22.10 «Invictus - Ігри 

нескорених»

23.10 «Х-Фактор - 8»

05.10 «Рецепти щастя»
06.00 «Спеція»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
09.00 «Ух ти show»
10.10 Х/ф «Король 

повітря»
12.00 М/ф «Жирафа»
13.25 «Орел і Решка. На 

краю світу»
20.00 М/ф «Астерікс і 

Обелікс: Велика бійка»
21.30 М/ф «Астерікс і 

Обелікс підкорюють 
Америку»

23.10 Х/ф «Наречена-
втікачка»

01.25 «КВН»
03.00 «Нічне життя»

06.50 Сьогодні

07.40 Свекруха або 

невістка

09.40 Х/ф «Карусель»

11.40 Т/с «Берег надії»

15.40, 20.00 Т/с «Ключі 

від минулого»

19.00, 04.15 Події тижня з 

Олегом Панютою

00.10 Реальна містика

02.45, 05.00 Т/с «Жіночий 

лікар 3»

06.00 Бандитська Одеса
07.20 Містична Україна
08.10, 18.20 У пошуках 

істини
10.00 Повітряні бої
11.40, 21.00 Людство: 

наша історія
14.20 Найнебезпечніші 

тварини
15.20 У пошуках краси
22.40, 23.40 

Паранормальний світ
00.30 Бандитський Київ
02.40 Україна: забута 

історія

UA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

06.05 «ТСН»
07.00 «Українські 

сенсації»
08.00 «Сніданок. 

Вихідний»
09.00 «Лото-забава»
09.40 М/ф «Маша і 

ведмідь»
10.20 «Розсміши коміка 

2017»
11.20 «Світ навиворіт - 9»
12.20, 13.40 Т/с «Свати 

- 3»
14.45, 15.45 Т/с «Свати 

- 4»
16.50, 23.20 «Ліга сміху 3»
19.30, 05.15 «ТСН-

Тиждень»
21.00 «Танці з зірками»
01.55 «Аргумент кiно»
04.30 «Світське життя»

06.10 Х/ф «Весілля в 
Малинівці»

08.00 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і Решка. Рай 

і пекло»
11.00 «Орел і Решка. 

Перезавантаження»
12.00 «Орел і Решка. 

Ювілейний сезон»
13.00 «Творчий вечір 

Ігоря Николаєва»
16.40 Х/ф «Це моя 

собака»
18.30 «Круче всех»
20.00, 02.30 «Подробиці»
20.30 Х/ф «Мінливість 

долі»
22.30 Т/с «Рідкісна група 

крові»

1+1 ІНТЕР

ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

05.19, 06.09 Kids Time
06.10 Х/ф «Дублери»
08.20 Топ-модель
11.10 М/ф «Іван Царевич і 

Сірий Вовк»
13.00 М/ф «Іван Царевич і 

Сірий Вовк 2»
14.30 Х/ф «Хоббіт: 

Несподівана 
подорож»

17.45 Х/ф «Хоббіт: 
Пустка Смога»

21.00 Х/ф «Хоббіт: Битва 
п’яти армій»

23.50 Х/ф «Заплати 
привиду»

01.50 Х/ф «Плетена 
людина»

06.00 Мультсеріал «Авто 
про добро»

06.30 Обережно, діти!
07.00 Детонація
07.30 Огляд світових 

подій
08.00, 09.00 Новини «На 

часі»
08.30, 09.30, 19.00, 

22.00, 00.30, 03.00 
Погода

08.35 Завтра-сьогодні
09.35 Вісник обласної 

ради
10.00 2 я - одне життя
11.00 Д/с «Слід кривавий 

стелиться...»
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Англійські КЛАси
12.30 Благодатна купель

АВЕРС 14.00 Дайджест
14.30 Заживемо
15.00 Серіал «За 

службовим 
обов’язком»

18.00 Глобал 3000
18.30, 21.30, 00.00, 

02.30 Новини «На 
часі». Спецвипуск

19.05 Х/ф «Барака»
20.40 Вечірня казочка
21.00 Євромакс
22.05 Д/с «Слід кривавий 

стелиться...»
00.35 Завтра-сьогодні
02.00 Огляд світових 

подій
03.05 Д/с «Слід кривавий 

стелиться...»
04.00 Завтра-сьогодні
04.30 Ретроспектива: 

«Подвиг розвідника»

ФУТБОЛ 1

ПН 18 вересня ВТ 19 вересня СР 20 вересня ЧТ 21 вересня ПТ 22 вересня СБ 23 вересня НД 24 вересня
06.00 Атлетіко - Малага. 
Чемпіонат Іспанії 07.45, 00.40 
Журнал Ліги Чемпіонів 08.15 
Олімпік - Динамо 10.00, 
15.40, 22.30 Футбол NEWS 
10.20 «Великий футбол» 12.00 
Хетафе - Барселона. Чемпіонат 
Іспанії 13.50 Маріуполь - 
Зірка 16.00 Чемпіонат Англії. 
Огляд туру. Прем’єра 16.55 
Челсі - Арсенал. Чемпіонат 
Англії 18.50 «LaLiga Docs» 
1 епізод. Чемпіонат Іспанії. 
Прем’єра 19.45 Сосьєдад - 
Реал. Чемпіонат Іспанії 21.35 
Чемпіонат Іспанії. Огляд туру 
22.50 Олександрія - Сталь 
01.10 МЮ - Евертон. Чемпіонат 
Англії 03.05 «LaLiga Docs» 
1 епізод. Чемпіонат Іспанії 
04.00 Лас-Пальмас - Атлетік. 
Чемпіонат Іспанії 

06.00, 16.00 «Європейський 
WEEKEND» 07.15, 17.15 
Еспаньйол - Сельта. Чемпіонат 
Іспанії 09.05, 03.05 Чемпіонат 
Іспанії. Огляд туру 10.00, 
15.40, 22.30 Футбол NEWS. 
LIVE 10.20 Олімпік - Динамо 
12.05 «Великий футбол» 13.50 
Хетафе - Барселона. Чемпіонат 
Іспанії 19.00 Тоттенгем - 
Свонсі. Чемпіонат Англії 20.45 
Маріуполь - Зірка 22.50, 
00.55 Топ-матч 22.55 LIVE. 
Барселона - Ейбар. Чемпіонат 
Іспанії. 1 тайм 23.45 Футбол 
Tables 23.50 LIVE. Барселона 
- Ейбар. Чемпіонат Іспанії. 2 
тайм 01.10 Борнмут - Брайтон. 
Чемпіонат Англії 04.00 
Валенсія - Малага. Чемпіонат 
Іспанії 

06.00, 03.05 Чемпіонат Англії. 
Огляд туру 06.55, 00.55 
Топ-матч 07.15 Жирона - 
Севілья. Чемпіонат Іспанії 
09.05 «LaLiga Docs» 1 епізод. 
Чемпіонат Іспанії 10.00, 
15.40, 21.45 Футбол NEWS. 
LIVE 10.20 Маріуполь - Зірка 
12.05 Барселона - Ейбар. 
Чемпіонат Іспанії 13.55 
Олександрія - Сталь 16.00 
«Сіткорізи». Чемпіонат Англії. 
Прем’єра 16.30 Сосьєдад - 
Реал. Чемпіонат Іспанії 18.15 
Чемпіонат Іспанії. Огляд 
туру 19.10 МЮ - Евертон. 
Чемпіонат Англії 20.55 LIVE. 
Атлетік - Атлетіко. Чемпіонат 
Іспанії 22.55 LIVE. Севілья 
- Лас-Пальмас. Чемпіонат 
Іспанії 01.10 Кристал Пелес - 
Саутгемптон. Чемпіонат Англії 
04.00 Леганес - Жирона

06.00, 01.10 Тоттенгем - 
Свонсі. Чемпіонат Англії 07.45, 
20.25, 03.00 «Сіткорізи». 
Чемпіонат Англії 08.15 
Олександрія - Сталь 10.00, 
15.40, 21.45 Футбол NEWS. 
LIVE 10.20 Реал - Бетіс. 
Чемпіонат Іспанії 12.05 
Челсі - Арсенал. Чемпіонат 
Англії 13.55 Атлетік - Атлетіко. 
Чемпіонат Іспанії 16.00, 05.20 
Журнал Ліги Чемпіонів 16.30 
Барселона - Ейбар. Чемпіонат 
Іспанії 18.20, 00.55 Топ-матч 
18.35 Олімпік - Динамо 20.55 
LIVE. Вільярреал - Еспаньйол. 
Чемпіонат Іспанії 22.55 LIVE. 
Леванте - Сосьєдад. Чемпіонат 
Іспанії. 1 тайм 23.45 Футбол 
Tables 23.50 LIVE. Леванте - 
Сосьєдад. Чемпіонат Іспанії. 
2 тайм 03.30 Сельта - Хетафе. 
Чемпіонат Іспанії 

06.00 Маріуполь - Зірка 
07.45 Севілья - Лас-Пальмас. 
Чемпіонат Іспанії 09.30, 
00.40 «Сіткорізи». Чемпіонат 
Англії 10.00, 15.40, 22.30 
Футбол NEWS. LIVE 10.20 
МЮ - Евертон. Чемпіонат 
Англії 12.10 Вільярреал - 
Еспаньйол. Чемпіонат Іспанії 
13.55 Олімпік - Динамо 16.00 
Реал - Бетіс. Чемпіонат Іспанії 
17.50 Олександрія - Сталь 
19.40, 03.00 Світ Прем’єр-
Ліги. Чемпіонат Англії 20.10 
Барселона - Ейбар. Чемпіонат 
Іспанії 22.00 Чемпіонат Іспанії. 
Передмова до туру. Прем’єра 
22.50 Челсі - Арсенал. 
Чемпіонат Англії 01.10 
Леванте - Сосьєдад. Чемпіонат 
Іспанії 03.30 Кристал Пелес - 
Саутгемптон. Чемпіонат Англії 
05.20 Топ-матч 

06.00 Олімпік - Динамо 07.45 
Чемпіонат Іспанії. Передмова 
до туру 08.15 Барселона - 
Ейбар. Чемпіонат Іспанії 10.00, 
16.30, 22.30 Футбол NEWS. 
LIVE 10.20 Челсі - Арсенал. 
Чемпіонат Англії 12.10 Севілья 
- Лас-Пальмас. Чемпіонат 
Іспанії 13.55 Чемпіонат Англії. 
Передмова до туру 14.25 LIVE. 
Вест Гем - Тоттенгем. Чемпіонат 
Англії 16.50 LIVE. Ман Сіті - 
Кристал Пелес. Чемпіонат 
Англії 19.00 Світ Прем’єр-Ліги. 
Чемпіонат Англії 19.25 LIVE. 
Малага - Атлетік. Чемпіонат 
Іспанії 21.25 Топ-матч 21.40 
LIVE. Жирона - Барселона. 
Чемпіонат Іспанії 23.40 «LaLiga 
Docs» 1 епізод. Чемпіонат 
Іспанії 00.35 Зірка - Шахтар 
02.20 Лестер - Ліверпуль. 
04.10 Алавес - Реал

06.00 Атлетіко - Севілья. 
Чемпіонат Іспанії 07.45 Світ 
Прем’єр-Ліги. Чемпіонат Англії 
08.15 Ман Сіті - Кристал Пелес. 
Чемпіонат Англії 10.00, 16.15, 
20.15 Футбол NEWS. LIVE 
10.20 Журнал Ліги Чемпіонів. 
Прем’єра 10.50 Алавес - Реал. 
Чемпіонат Іспанії 12.35 «LaLiga 
Docs» 1 епізод. Чемпіонат 
Іспанії 13.30, 15.55, 16.35, 
18.55 «Тур ONLINE» 13.55 LIVE. 
Сталь - Олімпік. 1 тайм 14.45, 
17.45 Футбол Tables 14.50 LIVE. 
Сталь - Олімпік. 2 тайм 16.55 
LIVE. Маріуполь - Олександрія 
19.25 LIVE. Ворскла - Зоря 
21.20 «Великий футбол» 23.00 
Брайтон - Ньюкасл. Чемпіонат 
Англії 00.50, 05.20 Топ-матч 
01.10 Маріуполь - Олександрія 
03.00 Журнал Ліги Чемпіонів 
03.30 Еспаньйол - Депортіво

КОСТЯНТИН СТОГНІЙ 
СТАВ ДІДУСЕМ

Старша донька ведучого програми 
«Надзвичайні новини» на ICTV, 

продюсера і письменника Костянтина 
Стогнія народила дівчинку, 
повідомляють «Факти». 

– Я потримав внучку на руках, поди-
вився – підборіддя моє. Коли дівчинка на-
родилася, я був у відрядженні. Побачив її 
лише через тиждень. Доки не брав на руки, 
думав – ну, внучка народилася, прекрасно, 
продовження роду. Все-таки у мене є діти, 
я виконав свою земну місію. А коли узяв на 
руки і вона закричала, всі ці вселенські місії 
відійшли на задній план. Я почав думати про 
те, як дитину захищати, – поділився вражен-
нями Стогній. 

Дівчинку охрестили Катериною. До сло-
ва, так звати молодшу доньку Стогнія. 

зіркове поповнення

Фільм «Кур’єр»

22:15

bucw
ar.ru

Фільм «Заплати привиду»

23:50

planetakino.ua

Плани співати на корпоративах 
і зашибати великі гроші провалю-
ються на першій же спробі разом 
із ненароком розбитою машиною 
крутого чувака. Він роздирає май-
бутній зірці розцяцькований кос-
тюм «від Дольче і Габбани» та ста-
вить перед фактом, мовляв, віддай 
гроші на ремонт або помри.

І тут вихід один – узятися за 
контрабанду цигарок. Точніше – 
контрабас. Власне, основні пригоди 
з цього й починаються. Критики по-
переджають: це вам не Вуді Аллен і 
не Монті Пайтон, «DZIDZIO Контра-
бас» радше можна порівняти з чи-
мось на кшталт «Тупого і ще тупі-
шого». А ще краще – із попередніми 
міні-фільмами самого Дзідзьо, які 
на YouTube збирають мільйони пе-
реглядів.

сінема «DZIDZIO КОНТРАБАС» СТАВ 
ЛІДЕРОМ КІНОПРОКАТУНову кінострічку 

«DZIDZIO Контрабас» 
за перший вікенд 

подивилося 102 тисячі 
українців, квитків купили 
на 7 млн 700 тис. грн. 
Для порівняння, «Слуга 
народу-2» за перші вихідні 
отримав 5,5 млн грн.  

Успіх стрічці, безумовно, 
принес ли активна реклама та ви-
конавець головної ролі. Михайло 
Хома, він же Дзідзьо – суперовий 
актор, якого встигли розхвалити 
найлютіші кінокритики. 

Фільм розповідає про хлопця, 
який страшенно хоче бути знаме-
нитим співаком. Герой живе в селі, 
його мама – у Португалії на заробіт-
ках. Вона регулярно шле йому гро-
ші на будівництво хати.

Але Дзідзьо – не якийсь там се-
люк, він не збирається бути як усі, 
тому хата в нього кругла, кривувата, 
та й навряд чи колись він її добудує.

ЦІКАВІ ФАКТИ ПРО ФІЛЬМ

• Роль матері головного героя 
виконала справжня мама 
Михайла Хоми (Дзідзьо) 
Галина Янівна.

• Окрім учасників гурту 
DZIDZIO, в комедії знялися 
відомі українські актори, 
зокрема Володимир 
Горянський, Олексій 
Вертинський, Римма Зюбіна, 
Олена Лавренюк, а також 
продюсер та телеведучий Ігор 
Кондратюк.

• Весь знімальний процес 
(від підготовки до 
постпродакшену) тривав 
півтора року. Основні знімання 
пройшли навесні 2017 року. 
Усі трюки за кермом Дзідзьо 
виконував сам, без дублерів та 
каскадерів.

• За час роботи знімальній 
команді довелося проїхати 
12 тис. км, випити 3000 горнят 
кави, побудувати будинок, 
розбити червоний Volkswagen 
Passat, провести один похорон 
та прийняти одні пологи.

m
ew

os.in.ua

fakty.ictv.ua
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ЄДРПОУ/ДРФО 35963888 
В ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 
Р/Р № 26003060513367, 

МФО 303440

БУДІВНИЦТВО

 Продам у Луцьку котли (газові, твердо-
паливні, електричні), газові колонки, кон-
вектори, електричні бойлери, радіатори 
опалення (стальні, алюмінієві, біметалічні), 
циркуляційні насоси і насоси для свердло-
вин, обсадні труби для свердловин, запір-
ну арматуру і автоматику. Газові лічильни-
ки й регулятори тиску. 050-736-93-28.

 Продам цеглу червону, пісок, ще-
бінь, відсів, камінь бутовий (формак), 
ґрунт на вимостку, послуги самоскидів. 
050-644-59-59, 097-187-90-50.

 Продам металеву сітку для огорожі, 
стовпці, хвіртку, художню ковку, ворота. 
066-233-86-51, 095-206-74-97.

 Продам дрова, торфобрикет, пісок з 
кар’єру, відсів, щебінь різних фракцій, 
блоки будівельні, цеглу. Доставка пило-
матеріалів. 050-378-19-98.

 Щебінь, відсів, пісок, камінь бутовий, ка-
мінь річковий, цегла (100, 75, облицюваль-
на, вогнетривка), блоки (газоблоки, блоки 
з відсіву та фундаментні), клей для бло-
ків, цемент. Доставка, послуги маніпулято-
ра та самоскида. Гірка Полонка, вул. Луць-
ка, 9. 050-529-95-20, 096-429-69-75.

 Виготовляємо і продаємо кольорові ме-
талеві штахети з одно- та двоcтороннім 
фарбуванням, ширина – від 8 до 13 см (ма-
тові, глянцеві, золотий дуб, темний дуб). 
Оцинковані труби, ринви, коліна. Ціна ви-
робника. 050-682-21-71, 096-129-25-88.

 Продам колодязні кільця. 050-907-09-70, 
096-573-06-03.

народна медицина їжа – лікиСТРАЖДАЄТЕ 
НА ОЖИРІННЯ? 
ДОПОМОЖЕ ЛИПА 

ТОП-5 ПРОДУКТІВ ТОП-5 ПРОДУКТІВ 
ПРОТИ ДЕПРЕСІЇПРОТИ ДЕПРЕСІЇ

�  âàíòàæíèêè 
�  ïàêóâàëüíèêè
�  ôîðìóâàëüíèêè 
�  áóõãàëòåð 
�  ïðîäàâåöü íà ðèíîê «Ïàñàæ»
�  âîä³é-åêñïåäèòîð 
�  ïðèáèðàëüíèöÿ 

Óñ³ äåòàë³ – íà ñï³âáåñ³ä³.Óñ³ äåòàë³ – íà ñï³âáåñ³ä³. 

066-790-01-26 (Анастасія)

Íà âèðîáíèöòâî 

«Ì’ßÑÍÈÉ ÄÀÐ»«Ì’ßÑÍÈÉ ÄÀÐ» 
â ñ. Áîðàòèí ïîòð³áí³:

066-790-01-26 (Анастасія)

Í á

 Продам дрова, пісок, щебінь різних 
фракцій, блоки будівельні, цеглу. Достав-
ка пиломатеріалів вантажопідйомністю 
до 12 т. 050-378-19-98.

Підприємство пропонує комплекс 
будівельно-монтажних робіт:
• будівництво житлових і нежитлових 
приміщень;
• ремонтно-будівельні та 
оздоблювальні роботи;
067-914-17-21
• встановлення твердопаливних котлів;

• електромонтажні роботи;
• роботи з каналізаційними системами;
• послуги екскаватора.
067-332-50-35

АВТО

 Продам Т-25, картоплекомбайни «Анна», 
«Болько», «Карлик», гноєрозкидач, прес, 
підбирач, картоплекопалку, одно- та 
дворядну сівалки, привезені з Польщі. 
066-299-23-28, 097-116-35-35.

 Продам Volkswagen Passat B4 універсал 
білого кольору (1996 р.): двигун моноін-
жекторний 1.8, титанові диски, електропа-
кет, гідропідсилювач, сигналізація, цен-
тральний замок. 066-578-01-67 (Валерій).

 Куплю трактори Т-16, Т-25, Т-40, ЮМЗ, 
МТЗ в будь-якому стані. 068-738-90-27.

 Продам комбайн для збирання гарбу-
зів, трактор МТЗ-82 (мала кабіна), а та-
кож ефективний засіб проти дротяника. 
098-461-20-57.

НЕРУХОМІСТЬ

 Продам земельну ділянку площею 
30 соток під забудову в с. Цеперів Луць-
кого району. 9 км від міста, є льох, кри-
ниця, тимчасівка, підведено електрику. 
095-077-39-82 (Віта).

 Продам 1-кімн. квартиру площею  
43 м2 у новобудові в Луцьку. Ціна $13500. 
098-66-06-303.

 Продам земельну ділянку площею 
10,2 соток під забудову в с. Великий Оме-
ляник на березі річки. Комунікації поряд. 
099-114-54-15.

 Терміново продам 1-кімн. квартиру в 
р-ні ЛПЗ у Луцьку, 4/9 пов. цегл. буд., є 
лічильники газу, води, металопласти-
кові вікна, балкон. Ціна за домовленіс-
тю. 099-364-91-43.

 Продам будинок у с. Жабче, Горохів-
ський р-н (3 км від Боремля). 3 кімн., 
кухня, комора, гараж, 70 соток землі. 
050-222-06-13.  

 Здам приміщення 150 м2 на вул. Фе-
дорова, 5 у Луцьку. 050-378-44-54.

 Продам 1-кімн. квартиру на вул. Декаб-
ристів (р-н просп. Відродження) у Луць-
ку. 31 м2, 2/5, ц, новий ремонт, сантех-
ніка, електрика, вмебльована кухня, 

вікна 5-камерні, балкон. Ціна договірна. 
050-844-74-26, 067-361-04-05.

 Продам 2-кімн. квартиру з євроремон-
том у центрі с. Липини, Луцький р-н. За-
гальна площа 50 м2, площа кухні 8 м2. 
Розташована на 2 пов. 2-поверх. будин-
ку. Є сарай, підвал, грядка. Ціна дого-
вірна. 066-254-63-47.

 Продам землю під забудову: с. Заріч-
чя, Володимир-Волинський р-н, вул. Озер-
на. 20 соток, 5 хв до міста, неподалік парк. 
Ціна за домовленістю. Можливий обмін. 
096-695-78-85, 095-360-48-20 (Вадим).

 Продамо ковбасний цех, два забійні 
цехи і приміщення міжрайбази в м. Камінь-
Каширський. 097-290-74-94.

 Продам земельну ділянку під забудову 
(0,25 га) в с. Копачівка, Рожищенський р-н. 
Ціна договірна. 093-577-59-62 (Сергій).

 Продам цегляний будинок (8х10 м) з госпо-
дарськими спорудами у с. Любче, Рожищен-
ський р-н. Земельна ділянка 0,40 га, повніс-
тю приватизована. Є газ, криниця. Можлива 
оплата частинами. 063-674-48-22.

 Продам газифікований житловий цегля-
ний будинок з усіма надвірними споруда-
ми в с. Марковичі, Локачинський р-н, зе-
мельна ділянка – 0,45 га. 067-132-02-35.

 Продам невелике господарство недале-
ко від Луцька. Є газ, світло, 50 соток землі.  
099-073-56-48.

РОБОТА

Терміново! Запрошуємо на роботу бу-
дівельників різних спеціальностей. 
Великий обсяг робіт. Заробітна пла-
та без затримок. Житло – безплатно. 
098-398-09-02, 063-036-02-35.

 Потрібні на роботу: кухар, помічник ку-
харя, адміністратор, бармен, офіціант, 
технічний працівник. 067-533-30-80. 

 На харчове та кондитерське виробництво 
потрібні працівники (жінки) для роботи на 
устаткуванні, інженер-механік, приби-
ральниці й різноробочі, борошнорозважу-
вач. 067-382-28-96 (з 10:00 до 17:00).

 Робота в Польщі, Німеччині: будівельні 
спеціальності; різноробочі на склади, фаб -
рики; зварники, слюсарі, столяри. Високі 
зар  п ла ти, перевірені роботодавці. Візова 
підтримка. Довезення до місця праці. (Ліц. 
МСПУ серія АВ № 585198, 30.07.2012). 
096-956-37-96, 066-799-53-22. 

 Потрібні працівники у продуктовий су-
пермаркет «Biedronka» (Польща). Робо-
та для жінок – викладання товарів на по-
лиці, прийом і сортування продукції тощо. 
Робочий день – 8-9-10-12 год (6 днів на 
тижд.). Зарплата – 10 зл./год. Житло без-
платне. Чоловіків запрошують на роботу 
на продуктових складах. Обов’язки: пере-
сування складом на електрокарах, заван-
таження товару та доставка до місця ви-
вантаження. Проходження інструктажу з 
техніки безпеки та отримання прав на во-

діння кара, безплатно видають робочий 
одяг (лише чоловікам). 097-908-64-46 
(Вікторія). Є й інші вакансії, можлива до-
помога у виготовленні документів. Усі ва-
кансії – 100% безплатні.

ПОСЛУГИ

 Надаю інформпослуги: безплатна кон-
сультація, повний пакет документів на візу 
(запрошення, анкета, страховка, броню-
вання готелю тощо). Луцьк, вул. Ковель-
ська, 1. 099-315-22-72, 093-205-02-80 
(Оксана Володимирівна), 067-914-15-78 
(Альона), 095-925-23-92, 096-598-11-52 
(Оксана), 066-147-12-96 (Іванна).

 Промислові (топінгові) підлоги. Влашту-
вання. Будівельні роботи. 050-611-88-25.

РІЗНЕ

 Терміново продам робочу кобилу в Луць-
кому районі. 096-565-33-02.

 Куплю вовну. 097-645-15-54, 
095-506-01-64.

 Виготовляємо пам’ятники з мармуро-
вої крихти, а також із природного каменю. 
050-907-09-70, 096-573-06-03.

Завітайте до нас:Завітайте до нас:  
м. Луцьк, м. Луцьк, 
просп. Молоді, 8просп. Молоді, 8

Деталі за Деталі за 
телефонами:телефонами:  
066-508-5-908, 066-508-5-908, 
068-508-5-908068-508-5-908

НЕРУХОМ

Продам
30 3 соток 
ккого райо
нниця, тим
0095-077-3

Прода
443 м2 у но
098-66-06

Продам
10,2 соток
ляник на 
099-114-5

Держава відшкодовує Держава відшкодовує 
учасникам програми 35% учасникам програми 35% 

вартості товару!

+ гарантована 
знижка від 

«Дах Фасад»

рр

«ТЕПЛІ КРЕДИТИ» 
на енергоефективні ВІКНА

«Оплата частинами» 
на весь асортимент:

� ДВЕРІ ВХІДНІ

� ВОРОТА ГАРАЖНІ

� ПІДВІКОННЯ

Для полоскань при 
стоматиті або 

гінгівіті столову ложку 
липового цвіту треба 
настояти у склянці 
окропу півгодини, 
процідити. 40-45 
градусним настоєм 
полоскати рот.

Якщо вас мучать біль і 
різь у сечівнику, приготуйте 
такий відвар: 2 столові ложки 
липового цвіту залийте 400 
мл гарячої води, прокип’ятіть 
10 хвилин на слабкому вогні. 
На ніч випивайте по 2 склян-
ки цього відвару.

При сечокам’яній хворобі  
не зайве буде пропаритися у 
лазні з липовим віником. Зро-
біть таку процедуру: облийте 
окропом приблизно 4 столо-
ві ложки липового листя, по-
тім загорніть його у марлю і 
такий компрес прикладіть до 
спини в ділянці нирок. Про-
лежіть з ним, додатково уку-
тавши себе теплою ковдрою, 
не менш як 20 хвилин. 

Якщо страждаєте на ожи-
ріння, то також допоможе 
липа. Сухий липовий цвіт 

подрібніть у кавомолці. Вжи-
вайте тричі на день по чайній 
ложці порошку. 

У разі недостатньої лак-
тації зберіть сухі листки 
або бруньки липи. У склян-
ці окропу заваріть столову 
ложку і дайте настоятися, 
укутавши на півгодини. Пий-
те по склянці настою тричі на 
день до їди. 

Якщо у вас болить голо-
ва, зірвіть свіжі листки липи, 

обмийте холодною водою і 
прикладіть до чола на 15-20 
хвилин.

При маститі добре допо-
магають примочки або комп-
реси. У двох склянках гарячої 
води розмішайте 4 столові 
ложки липового цвіту, по-
тім прокип’ятіть 15 хвилин. 
Процідіть і остудіть відвар до 
36-37 градусів. Прикладайте 
змочену відваром вату до 
грудей. 

Пропонуємо перелік 
найпоширеніших 

продуктів-
«енерджайзерів». 
У них мало калорій, 
майже зовсім немає 
«поганих» вуглеводів, 
зате велика кількість 
корисної клітковини, 
а енергії – хоч 
відбавляй! 

СУХОФРУКТИ – ідеаль-
ний продукт для відновлення 
сил, позаяк вони забезпечать 
майже моментальний при-
плив енергії. Вони незамінні 
в період авралів у роботі, а 
також мають здатність при-
боркувати гнів, тож ліки про-
ти нервів можуть замінити.

ПШОНО – джерело ві-
тамінів групи В (В1 – основ-
ний ворог роздратування, 
втомлюваності та депресії; 
В2 – активно бореться з 
проблемами шкіри, робить 
волосся густим і міцним; 
В5 – стабілізує тиск; В12 – 
допомагає виробляти гор-
мон щастя серотонін).

Волоські горіхи – чу-
довий варіант зарядитися 
енергією без негативних 
наслідків для фігури. До 
того ж, волоські горіхи міс-
тять цілий комплекс біо-
логічно активних речовин, 
які позитивно впливають 
на стан судин головного 

мозку – недарма ж форма 
горіхового зерняти нагадує 
форму мозку.

Вівсянка – її справед-
ливо вважають найбільш 
«енергетичною» кашею у 
світі. Плюс цієї каші ще й у 
тому, що вона допомагає 
контролювати засвоєння 
жирів і м’яко очищує ки-
шечник.

Банани – фрукти, які 
поповнюють енергетичні 
запаси організму завдяки 
фруктозі, що міститься в 
них. Магній, якого в бана-
нах надзвичайно багато, 
зміцнює нерви, що особли-
во актуально при стресах.
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Настій із липи поліпшує лактацію

Фруктоза – корисна «фішка» бананів

Вівсянка – суперенергетик



www.volynnews.com
Ч И Т А Й     Д У М А Й     Д І  ЙЧ И Т А Й     Д У М А Й     Д І  Й

ЖИТТЯ18 www.volynnews.com

Живи так, щоб ніколи не було соромно, якщо те, що ти робиш або говориш, стане відомо усьому світу, 
навіть якщо те, що стане відомо, буде неправдою. Річард Бах
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  Лілія БОНДАР
Луцьк

мереживо долі І ТРИЧІ ЇЙ ЯВЛЯЛАСЯ ЛЮБОВ...

таланти ЮНА РОЗУМНИЦЯ: «МРІЮ РЯТУВАТИ 
ЛЮДЕЙ ВІД ХВОРОБ» 

  Оксана ГОЛОВІЙ

Вечірні тіні м’яко 
вгортали усі закутки 
кімнати в приємну 

дрімоту. Ірина Василівна 
сиділа біля каміна, що його 
власноруч змайстрував 
коханий ї ї сивий голуб 
Степан, у зручному 
кріслі-гойдалці, яке 
подарували доньки на 
ювілей. Навпроти на двох 
однакових ослінчиках – 
білокосі красуні-онучки. 
Уже майже на виданні. 
Мережать обидві щось 
на полотні. Хрестик 
до хрестика – і з-під 
тонких дівочих пальців 
випливають лебеді, 
виплітаються вінки 
волошок.

«От би й шлях такий веселий та 
візерунчастий моїм дівчатам доля 
вимережала», – подумала сива жін-
ка. Бо ж самій довелося не один 
ківш лиха скуштувати. То тепер вона 
отака щаслива. А колись... Леле, 
скільки-то натерпілася!

ЛЮБОВ ПЕРША. 
СОЛОДКА Й 
НЕЩАСЛИВА

Зовсім молодесенькою Ірина 
випурхнула з батьківського гнізда. 
За направленням поїхала на роботу 
в один з обласних центрів Східної 
України. Отримала кімнатку в гур-
тожитку підприємства, на якому 
працювала. З головою пірнула у 
міське життя. Бо що ж, крім кількох 
гектарів буряків та чималого гос-
подарства, на тому Поліссі бачила? 
Удень працювала, увечері вчилася 
на заочному відділенні інституту. 
А у вихідні ходили з подругами на 
танці. Як же ж вона любила танцю-
вати! Аж земля під ногами горіла.

На одному з таких вечорів і по-
знайомилася Ірина з чорнявим 
Сашком. Ох і красивий був! Коли 
він запросив її на танок, ледь не зо-
мліла від радості, а коли побачила, 
якою заздрістю горять очі подруг, і 
геть на сьомі небеса душею злетіла. 
Звісно, що до гуртожитку дівчина 
йшла не з подругами.

Почуття до кавалера виявилися 
такими сильними, що геть затьма-

я ще колись зможу народити?». Ті 
поопускали очі.

Напевно, саме після цього ви-
падку й дало тріщину їхнє з Сашком 
сімейне життя. Одного дня, не в силі 
більше терпіти свекрушиних зну-
щань, Ірина зібрала свої речі. «Якщо 
хочеш бути зі мною, знаєш, де мене 
знайти», – кинула на прощання чо-
ловікові.

Але він так і не прийшов. Мадам 
Наталі посприяла, щоб їх тихенько 
та швиденько розлучили. «Нащо 
тобі та селючка, яка й дитини не на-
родить?» – вдарила по найболючі-
шому сина.

ЛЮБОВ ДРУГА. ГІРКА 
Рану на серці молода жінка го-

їла довго. Кілька років. Намагалася 
якомога більше втомлюватися на 
роботі, щоб удома не терзали гіркі 
думки. Довго не могла й дивити-
ся на чоловіків, бо усіх вважала 
зрадниками. Аж поки не зустріла 
Антона. Він був трохи дивакуватим 
художником, жив у мансарді старої 
багатоповерхівки. Якось зачепив її 
на ринку: «Дівчино, дозвольте вас 
намалювати». Сама не знаючи чому, 
Ірина погодилася.

Потроху Антонові вдалося роз-
топити кригу, в яку останні кілька 
років було вгорнуте Ірине серце. 
Вона знову закохалася і віддалася 
почуттю. Бо не вміла інакше. Зізна-
лася чоловікові одразу ж, що не 
зможе народити йому нащадка. Але 

скидалося на те, що його це мало 
тривожило. «Діти заважають твор-
чому процесу, – усміхнувся заспо-
кійливо. – Так що не переймайся, 
люба».

Спочатку усе в них було ніби й 
непогано. Ірина бігала на роботу, 
Антон писав свої картини в ман-
сарді. Уперше стривожилася жінка, 
коли якось раніше прийшла додому 
й помітила, що з її чоловіком щось 
не те. Дивився на неї каламутними 
очима з розширеними зіницями, 
гигикав як дурник. Спочатку по-
думала, що п’яний, але перегаром 
від нього не тхнуло. А наступного 
ранку Антон був як завше милий і 
закоханий. Тож про той випадок Іра 
скоро забула. І згадала, коли яко-
гось дня відпросилася з роботи, бо 
десь застудилася й мала невеличку 
температуру. У їхній кімнаті на під-
лозі сиділи якісь незнайомі люди, 
довкола валялися використані 
шприци, а її Антон без тями лежав 
поперек ліжка біля якоїсь дівки у 
самій білизні. Ірині потьмарилося 
в голові. То ось чого він іноді зни-
кав з дому, пояснюючи, що у них з 
друзями – черговий пленер. Вона 
не пам’ятає, як похапцем збирала 
речі, як бігла вулицею до подруги, 
що жила неподалік.   

Розлучення було тяжким і боліс-
ним. Ірина постановила собі, що по-
вернеться до матері в село, бо в міс-
ті, де двічі так жорстоко обпеклася, 
більше жити несила.

ЛЮБОВ ТРЕТЯ. 
ОСТАННЯ

Тихе сільське життя у рідній хаті 
потроху приколисувало, затягувало 
рани на серці. Ірина знайшла собі 
роботу й повністю розчинилася в 
ній. Бо заприсяглася, що більше й 
не гляне у бік жодного чоловіка. А 
охочих підбити клинці до красивої 
жіночки було чимало. Тільки Іри-
нине серце німувало. Доти, доки 
не зустріла вона ще молодого, а 
вже сивого Степана. Він переїхав до 
їхнього селища з маленького хуто-
ра, аби донькам-школяркам було 
зручно до школи ходити. Побачила 
якось, як чоловік, тримаючи за руки 
двох дівчаток, виходив із церкви. 
Поправив обом бантики й повів до 
крамниці – купувати морозиво. «От 
хороший чоловік, тільки доля в ньо-
го нещаслива, – зітхнула Іринина 
мама. – Це ж треба, щоб такому ха-
зяїну та така хазяйка дісталася. Ото 
тільки й заслуги, що доньок наро-
дила. Волочиться світом десь. Рані-
ше то хоч верталася через тиждень-
два після мандрів до хати, а тепер і 
геть берега пустилася. І правильно 
Степан зробив, що розлучився. На-
віщо дітям така мати?».

Неньчині слова глибоко запали 
в душу Ірини. Почала вона звертати 
увагу на Степана. То у крамниці сло-
вом перекинуться, то вже він важку 
сумку їй піднесе, то город виоре.

А якогось ранку постав чоловік 
у їхній хаті на порозі. «Ірино... того... 
люблю я тебе, – м’яв у руках кар-
туза. – І дівчаткам ти подобаєшся. 
Може, підеш мені за дружину, а їм 
за маму?». Жінка майже непритом-
на опустилася на стілець. У неї буде 
справжня сім’я! Будуть ті, хто назве 
мамою!

...Уже багато років вони зі Степа-
ном живуть як одна душа. Їхнє спо-
кійне щастя тішить тепер заміжніх 
уже доньок, які з першого дня ве-
личали Ірину мамою. А онучата без 
бабусі Іри й дня не можуть прожити. 
До неї по пораду частіше біжать, як 
до мам. 

Оглядаючись на своє життя, Іри-
на Василівна не раз думає: «Так, мені 
нелегкий хрест дістався. Але зара-
ди того щастя, яке нині маю, певно, 
варто було пройти крізь муки».

17-річна Анастасія 
Цимбалюк з 

Луцька представляла 
Україну на всесвітньому 
конкурсі з нейронаук 
у Вашингтоні. Цього 
року дівчина закінчила 
гімназію №14 імені Василя 
Сухомлинського і вже 
вступила до Київського 
національного інституту 
імені Тараса Шевченка. 
Студентка каже, що навіть 
не думала навчатися 
за кордоном. Дівчина 
переконана: українські 
виші нічим не гірші. 

У дитинстві Настя мріяла стати 
журналістом, як її мама. Однак піз-
ніше збагнула, що хоче вивчати біо-
логію. 

«Коли виросла, то зрозуміла, 
що хочу допомагати людям. Мрію 
колись зробити відкриття з нейро-
хірургії, – ділиться вона. – Є такі 
хвороби, які пов’язані з мозком або 
з нервовою системою, наприклад, 
хвороба Альцгеймера. Це дуже сум-
но. Психіка людини тоді змінюється 
і вона втрачає зв’язок з реальністю. 

Може, колись хтось зможе винайти 
ліки, аби ці люди не забували близь-
ких, аби не втрачали себе. Можли-
во, це буду я».

Настя поглиблено вивчає біоло-
гію з восьмого класу. За весь цей час 
юна розумниця чи не щороку брала 

участь у різноманітних олімпіадах 
та змаганнях, виборювала призові 
місця. Цьогоріч вона посіла перше 
місце з біології в області та третє на 
всеукраїнському рівні. Також дівчи-
на завоювала третє місце з захисту 
своєї наукової роботи в Малій ака-
демії наук на всеукраїнському рівні. 
А потрапила на міжнародний етап 
конкурсу Brain Bee з нейронаук, бо 
виграла всеукраїнський. Призове 
місце посісти їй не вдалося, адже 
їх було усього три, а претендентів з 
різних країн світу – аж 24.  

«Конкурс присвячений нервовій 
системі. Це дуже важлива частина 
організму, – розповідає Анастасія. 
– Адже вона відповідає за усе, що 
в ньому відбувається. Мета конкур-
су – відшукати талановитих дітей, 
аби вони у майбутньому винайшли 
ліки проти нервових захворювань. 
У сучасному світі є дуже багато хво-
роб, з якими треба боротися». 

Дівчина довго вагалася, яку га-
лузь біології їй обрати. Однак після 
конкурсу зрозуміла: вивчатиме бу-
дову мозку, аби колись розпочати 
кар’єру в галузі нейронаук. 

Анастасія вивчає не лише точні 

науки, а й цікавиться малюванням 
та іноземними мовами. Дівчина 
закінчила музичну школу та дуже 
любить грати на фортепіано. Вона 
каже, що гра допомагає їй розсла-
битися, якщо день видався важким. 

«Іноді треба робити паузи з на-
вчанням і відпочивати. Я навіть чи-
тала, що так знання краще засвою-
ються. Безперервно зубрити – не 
варіант. Треба попрацювати 45 хв, 
тоді зробити перерву, а після неї 
знову сідати за книжки», – радить 
вона. 

Анастасія каже, що усіма своїми 
досягненнями завдячує наставниці – 
учителю біології Діані Василюк.

«Це вона побачила в мені та-
лант, – каже дівчина. – Учителька 
завжди радила, які книжки мені слід 
читати та на що звертати увагу. Після 
уроків ми завжди залишалися з нею 
в кабінеті, аби вивчати біологію». 

Юна розумниця мріє у майбут-
ньому працювати над улюбленою 
справою. Дівчина хоче, аби її робо-
та була в Україні. 

«Я познайомилася з багатьма 
талановитими людьми, що працю-
ють у цій галузі в Україні. Читала їхні 

роботи і була вражена. Українська 
наука не стоїть на місці, – перекона-
на Анастасія. – Вона розвивається». 

рили здоровий глузд. Не тривожи-
ло навіть те, що Сашко не квапиться 
знайомити її зі своєю родиною. Не 
знала тоді Ірина, що то просто май-
бутня свекруха заочно влаштувала 
бойкот потенційній невістці. «Знай-
ся кінь з конем, а віл з волом! – ска-
зала як відрізала синові. – Здалася 
тобі та задрипанка-западенка! Ту-
тешніх дівчат хіба бракує?!». Але 
серцю ж не накажеш. Мати ще тро-
хи поістерила, а коли син сказав, що 
піде жити до коханої у гуртожиток, 
здалася: «Приводь уже свою кра-
лю». 

Знайомство було натягнутим. 
Непривітна мадам Наталі (Сашко-
ва мати усім веліла називати її на 
французький лад, мовляв, у їхньому 
роду були заморські аристократи) 
свердлила тендітну Іринку погля-
дом. «Що ж, раз ви так вирішили, 
житимете у нас, – перейшла до 
справи. – І запам’ятай, дорогень-
ка, ми люди заможні, відомі, тож і 
поводитися маєш відповідно. Ну... 
манер я тебе, гадаю, навчу. Та й 
гардеробчик варто було б змінити. 
Ще бракувало, щоб казали, що моя 
невістка – селючка». Ірина одну 
за одною ковтала ці гіркі пігулки й 
мовчала, бо заради того, щоб бути 
поряд з коханим Сашком, ладна 
була стерпіти що завгодно.

Сімейне життя спочатку зда-
валося молодятам раєм. Бо буяло 
літо, мадам Наталі відпочивала на 
морі, в інституті були канікули. Але 
потім усе змінилося. Щоранку Ірина 
з Сашком бігли на роботу, увечері – 
кожне на навчання. А свекруха усе 
більше лютувала: «Нащо мені така 
невістка, що ані попрати, ані при-
готувати щось часу не має. Та ви й 
дитину сотворити не годні, бо те в 
лісі, те в стрісі!».

Кажуть люди, вода камінь то-
чить. Постійні прискіпування свек-
рухи призвели до того, що Іра по-
трапила до лікарні з нервовим 
зривом. І ще... Господи, як же важко 
про це згадувати! Вона ж навіть 
Сашкові не встигла розповісти, 
що в них малюк буде. А тут – ви-
кидень. На операції в неї була юна 
лікарка-інтерн, трохи перестара-
лася... Одне слово, коли Ірину ви-
писували з лікарні, вона з надією 
заглянула в очі лікарів: «Скажіть, а 

з особистого архіву
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Лілія Бондар

По пораду до бабусі онучки 
біжать частіше, ніж до мам

Дівчина поглиблено вивчає 
біологію з восьмого класу

Анастасія Цимбалюк на 
всесвітньому конкурсі з 
нейронаук у Вашингтоні
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День – маленьке життя, і треба прожити його так, начебто ти маєш померти зараз, 
а тобі раптом подарували ще добу. Максим Горький
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  Наталія ЛЕГКА
Фото автора
Старовижівський район

як живеш, глибинко? ПОКИ В КИЄВІ ВИРУЮТЬ ПОЛІТИЧНІ ПРИСТРАСТІ, 

У ЛІСНЯКАХ КИПИТЬ СВОЄ ЖИТТЯ

Село Лісняки на перший 
погляд нічим суттєво 
не відрізняється 

від інших на Поліссі. 
Хіба тим, що з десяток 
років тут ніхто не продає 
самогон – зуміли ж люди 
зламати хребет бізнесу на 
жіночих сльозах. П’ятдесят 
шість осель, з яких у 
сімнадцяти мешкають 
особи старшого віку, майже 
тридцять молодих сімей, 
десятеро дітей, серед яких 
п’ятеро – учні початкової 
школи. Ось і вся скромна 
сільська статистика.

– У нас зо тридцять жителів пра-
цюють в Польщі, Білорусі, Росії, – 
розповідають лісняківці, – бо більш 
як п’ятдесят не мають офіційної ро-
боти. 

А як виживають ті, хто не має 
можливості поїхати на заробітки? 
У підмозі стає домашнє господар-
ство. Бо в цьому маленькому селі 
налічується до п’ятдесяти корів. Не 
по одній годувальниці, а значно 
більше утримують сім’ї Наталії Куце-
вич, Світлани Волошин, Лідії Голуб, 
Петра Остапука, Руслани Остапук, 
Світлани Панасюк, Людмили Середи. 
А щоб запорати таке велике госпо-
дарство, потрібно не один гектар 
поля обробити, бо худобу треба чи-
мось годувати, не лише сіном. А ще 

школярам. А ще про те, як у сталін-
ські часи за моток ниток потрапила 
у в’язницю. Та була вона людиною 
доброї душі і щирого серця, відгу-
кувалася на прохання сільчан, роз-
діляла з ними і щастя, і горе, любила 
працювати. А ще відзначала разом 
з іншими всі свята – чи то державні, 
чи релігійні. На День Перемоги по-
стійно запрошувала до себе в гості 
односельців. На знак глибокої віри в 
її оселі перед іконами завжди горіла 
лампадка.

Лариса Федорівна з усмішкою 
згадує такий випадок: якось запро-
сила вона в гості до себе Тетяну 
Семенівну. Раптом вбігає до хати 
донька Оля і каже, що гостя стоїть 
перед хвірткою, але на подвір’я не 
заходить.

– Я вийшла на вулицю і запитую 
в Тетяни: «Чому ж ви до хати не йде-
те?». А вона подивилася на годинник 
і відповідає: «До призначеного часу 
залишилося ще п’ять хвилин. Як я 
можу порушити домовленість?». Ось 
якою педантичною була ця розумна 
й працьовита жінка.

ПОКИ В ЛІСНЯКАХ 
ПЕЧУТЬ ХЛІБ...

...Доти й житиме село. А пекти 
хліб тут уміють. Запашний, духмя-
ний, з хрумкою золотистою скорин-
кою. Житній на капустяному листку і 
навпереміш із пшеницею – у завод-
ській формі. Який кому до смаку. В 
оселі Ольги Остапук у такі дні смач-
но пахне житнім духом. Ніна Куце-
вич своє вміння передала невістці 
Наталці. А в Лідії Коваль діжка така, 
що будь-яка господиня позаздрить. 
Ми добре знаємо, що без натрудже-
них жіночих рук, які три кутки кож-
ної хати тримають, у будь-якій спра-
ві не обійтися. Усе вони можуть, усе 
вміють. А до хліба ставляться з особ-
ливою шаною, бо він – основа жит-
тя. З ним ідуть на хрестини до ново-
народженого, ним благословляють 
наречених, ним проводжають не-
біжчика в останню путь. Тож поки в 
Києві вирують політичні пристрасті, 
у Лісняках кипить своє життя. Звідси 
до столиці ой як далеко. А може, це 
й добре?

вирішила забрати їх із Луганської 
області, куди замолоду закинула їх 
доля, на Волинь. Тож Вітри купили 
хатинку, відремонтували її, власно-
руч збудували лазню. Скільки жила 
сім’я на Старовижівщині, стільки й 
тримали порося, курей, обробляли 
город так, що на ньому не було жод-
ної зелинки.

– Тетяна Семенівна була родом 
із Ленінграда, – розповідає Лариса 
Ковальчук. – Пережила там блокаду. 
А коли померла її мама, то бездихан-
не тіло лежало у квартирі місяць, бо 
через обстріли небіжчицю не мог-
ли поховати. Про страшне воєнне 
лихоліття жінка не раз розповідала 

Завершальним етапом 
збору врожаю в 

області стали «Обжинки-
2017», на які зібралися 
волинські аграрії, народні 
умільці та гості з Білорусі 
й Польщі. Представники 
з усіх районів утворили 
наметове містечко з 
усілякими смаколиками, 
напоями та народними 
піснями. Родзинкою 
свята став найбільший в 
Україні коровай завважки 
750 кілограмів.

Господарників, які збирають ре-
кордні врожаї, привітали представ-
ники влади.

– Наша область завжди славила-
ся хліборобами. І незважаючи на те, 
що щороку покращуються техніка, 
умови праці, завжди потрібно йти в 
поле і тяжко працювати зранку до 
вечора, попри погодні умови та різні 
лихоліття, аби посіяти, виростити та 
зібрати хліб, – зауважив заступник 
голови Волинської обласної  ради 
Роман Карпюк («Батьківщина»).

– Сьогодні ми приймаємо чудо-
ве свято, яке має історичне корін-
ня, духовне підґрунтя та сакральне 
значення для всіх українців. Адже 

свято врожаю ВОЛИНСЬКІ АГРАРІЇ 
ВІДСВЯТКУВАЛИ ОБЖИНКИ

  Ольга ШЕРШЕНЬ
    Луцьк 

обжинки – це підведення підсумків, 
це результати того, як ми працювали 
цілий рік, це можливість показати, 
чого ти вартий, виявити весь свій 
потенціал. Наші діди та прадіди зав-
жди збиралися восени, і ми продов-
жуємо їхню традицію. Але найголов-
ніше – те, що ми зібралися тут, аби 
зарядитися енергією, яка дозволяє 
рухатися вперед, будувати завтраш-
ній день і думати про майбутнє, за-
значив виконувач повноважень 
Луцького міського голови Григорій 
Пустовіт («Батьківщина»).

Заслужену відзнаку «Рекорд 
України» вручили генеральному 

директору компанії «Теремно хліб» 
Андрію Тищенку за найбільший спе-
чений коровай в Україні – завважки 
750 кілограмів. На виготовлення 
кількаярусного весільного хліба ви-
тратили п’ять діб і приблизно пів-
тонни борошна, 1 200 яєць, 450 кі-
лограмів цукру, меду, маргарину 
та інших продуктів. Нагадаємо, що 
попередній рекорд зафіксували не 
так давно – 22 серпня на Сорочин-
ському ярмарку презентували 615-
кілограмовий коровай.

– Усі питають, що ми будемо ро-
бити з короваєм. Спочатку планува-
ли віддати на весілля, але не отри-

мали такої заявки. Тому вирішили 
передати коровай представникам 
Національної гвардії, а вони до-
правлять його на схід для учасників 
АТО, які матимуть змогу поласувати 
та оцінити на смак волинський ко-
ровай, спечений із борошна нового 
врожаю, – розповів Андрій Тищенко.

Яке ж свято врожаю без веселих 
частувань, презентацій і майстер-
класів? Валентина Якимович із Турій-
ська займається плетінням із соломи 
і народною флористикою на про-
фесійному рівні вже 11 років. Май-
стриня розповіла, що бере участь у 
подіб ному святі не вперше.

– До подібних заходів долучаюся 
із задоволенням, бо я люблю свою 
роботу. Роблю і квіткові, і колоско-
ві дідухи, ляльки та ангели. Остан-
ня моя робота – це дідух заввишки 
1,5 метра. Оскільки я виконую все з 
натхненням, то хочу поділитися цим 
із людьми. Це відродження давніх 
українських традицій, адже ставити 
дідуха на Святвечір – це ще дохрис-
тиянська традиція, вона пережила 
віки і, я сподіваюся, житиме й нада-
лі, – поділилася Валентина.

Учасник бойових дій, представ-
ник колективу «Родина» Василь Повх 
із села Білин Ковельського району 
відзначив, що ансамбль постійно 
роз’їжджає Україною. Тому аматори 
просто не могли пропустити ще од-
нієї нагоди виступити на сцені, тим 
паче, із такого урочистого приводу.

– Ми постійно презентуємо 
свій район, сьогодні теж приїхали 
підтримати Ковель. Привезли ви-
шиванки, мед, гончарні вироби. 
Хочемо показати, що ми голосис-
ті, щирі представники Лесиного 
краю, адже поряд із нашим селом – 
у Скулині – Леся Українка написала 
«Лісову пісню», – наголосив Василь 
Адамович.

Таке свято на Волині відбулося 
вперше. Але його учасники  висло-
вили надію, що «Обжинки» стануть 
традиційними та відбуватимуться 
щороку. Адже Волинській області є 
чим пишатися, оскільки наші аграрії 
постійно запроваджують нові техно-
логії та збільшують врожаї.

хтось старається припасти копійку 
від проданої картоплі та іншої горо-
дини, хтось сім’ями збирає в сезон 
чорниці чи гриби, якими щедро об-
даровує тутешня природа. Так і вікує 
село, не сподіваючись ні на київську 
владу, ні на місцеву.

– Нам хоч магазин якийсь від-
крили б, – в один голос кажуть люди. 
– Бо той підприємець, що працював 
раніше, згорнув діяльність, тому й по 
хліб доводиться вирушати в сусідні 
села або до райцентру.

Ще донедавна була в Лісняках і 
школа. Але через недостатню кіль-
кість учнів навчання в ній призупи-
нили. Болить серце у ветерана педа-
гогічної ниви Лариси Ковальчук, яка 
не один десяток років віддала цій 
навчальній установі, коли бачить по-
вибивані в ній вікна, обсипану сте-
лю, мишей, що на повну хазяйнують 
у приміщенні.

Не можуть лісняківці похвали-
тися й клубом. Єдине, що привертає 
увагу в селі, – церква, яку з любов’ю 
виплекали роботящі руки тутешніх 
майстрів.

СЕРЕД ПОХОВАНИХ 
НА МІСЦЕВОМУ 
КЛАДОВИЩІ Є УГОРЦІ

На п’ятачку поблизу фельд-
шерсько-акушерського пункту роз-
ташоване сільське кладовище. Тут 
серед поховань привертає увагу над-
гробок, що під ним покояться парти-
зани, які загинули, визволяючи спа-

лені нацистами вщент під час Другої 
світової війни Лісняки. Один із них – 
Штефан Мату, прізвища трьох інших 
невідомі, хоч місцеві краєзнавці до-
клали максимум зусиль, щоб вста-
новити історичну справедливість. А 
от родичі Штефана приїздили в село, 
багато років листувалися з Ларисою 
Ковальчук. Та зв’язок із угорцями 
обірвався, як тільки Україна здобула 
незалежність. 

– Неподалік села покоїться й за-
гибла єврейська сім’я, в тому урочи-
щі вона й мешкала, – розповідає Ла-
риса Ковальчук. – Там спочиває мати 
з двома малими доньками, яких роз-
стріляли місцеві поліцаї тільки за те, 
що вони євреї, про голову родини, 
на жаль, нічого невідомо. Очевидці 
тих подій розповідали, як ті дітки 
просилися, щоб їх залишили живи-
ми, обіцяли пасти катам худобу. Але 
ті були невблаганними. Нині місце 
страти заросло чагарниками. Їх би 
вирубати, обгородити могилку та 
поставити на ній хреста.

ЖІНКА, ЯКА 
ПЕРЕЖИЛА БЛОКАДУ 
ЛЕНІНГРАДА

Люди старшого покоління доб-
рим словом згадують у селі Тетяну 
Вітер, яка приїхала в Лісняки, вже бу-
дучи на пенсії. Донька Тетяни Семе-
нівни вийшла заміж за хлопця з цьо-
го села і мешкала в Ковелі. А коли 
батьки постаріли та почали хворіти, 

volynnew
s.com

volynnew
s.com

Місцева церква

Пам’ятник загиблим 
угорським партизанам

Школа, навчання в якій призупинили

Таке свято на Волині відбулося вперше Коровай-рекордсмен
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Немає на світі кращого одягу, ніж бронза м’язів і свіжість шкіри. Володимир Маяковський
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  Юрій КОНКЕВИЧ 
Луцьк

Раян Джозеф Гіггз, 43 роки. Колишній валлійський 
футболіст, півзахисник англійського «Манчестер 
Юнайтед» та збірної Уельсу. З 2014 року – асистент 
головного тренера «Манчестер Юнайтед». 
Виступав тільки за МЮ, у якому провів 963 офіційні 
матчі. Є найтитулованішим гравцем в історії 
британського футболу.
Став першим футболістом, що виграв 13 
чемпіонських титулів вищого дивізіону Англії. 
Єдиний гравець, який забив у 21-му поспіль сезоні 
Прем’єр-ліги з моменту ї ї заснування в 1992 році. 
Перший гравець, який забивав в 11 розіграшах Ліги 
чемпіонів поспіль.

  Іван БОГДАНОВИЧ
Великобританія

ноги в руки

ПІДГОТОВКА 
«Лучеськ півмарафон» удруге 

відбувався в місті, й організатори 
приготувалися до нього ще ре-
тельніше. Передусім велика група 
учасників тренувалася напередодні 
старту із професійними тренерами, 
в тому числі на «Авангарді». Уздовж 
траси, яка пролягла центральними 
вулицями Луцька,  було облашто-
вано пункти гідратаціі та перекусу, 
душ, на трасі чергували волонтери, 
медики, поліція.

Свято бігу відбувалося на дис-
танціях 21,0975 кілометра (півмара-
фон), 10 та 5 кілометрів, а діти змага-
лися на дистанціях 100, 500 та 1000 
метрів. Найстаршим учасником 
марафону став 75-річний ковельча-
нин Олександр Майданський. Під-
тримали бігунів і представники ін-
ших видів спорту – на майдані біля 

У ЛУЦЬКУ ВІДБУВСЯ 
ТРАДИЦІЙНИЙ 
ПІВМАРАФОН

...Граючи за збірну школи, 
дев’ятирічний Раян 
потрапив у поле зору 
скаута «Манчестер Сіті» 
Дениса Скофілда. Той 
запропонував хлопчині 
перейти в його команду 
«Дін Спортс», а заодно 
тренуватися в дитячій 
школі «Ман Сіті». 

Так і сталося – Раян більшість 
часу проводив у своїй дитячій ко-
манді, а в школу «Городян» вирушав 
двічі на тиждень. Тренери зрідка су-
пили брови, а то і зовсім вичитува-
ли Раяна, який на тренування «Ман 
Сіті» приходив у футболці свого 
улюбленого «МЮ». Створювалося 
враження, що, крім червоної фут-

історія успіху ВІДШУКАТИ ТАЛАНТ РАЯНА 

cham
pionat.com

Фергюссон часто промовляє в інтерв’ю таку фразу: «Можу з усією 
впевненістю заявити, що вся моя зарплата в МЮ виправдана 
одним тільки запрошенням Раяна!»

болки, тренери не бачили в Раяні 
нічого особливого.

Якось до тренера «Манчестер 
Юнайтед» Алекса Фергюссона піді-
йшов рядовий працівник стадіону 
і розповів таку історію: «Знаю од-
ного хлопчину, який бігає за «Дін 
Спортс», люто вболіває за МЮ, але 
тренується з «МанСіті». Кричуще 
непорозуміння! Звати його Раян 
Уїлсон».

Фергюссон доручив скауту Джо 
Брауну простежити за хлопчиком. 
Через якийсь час той дав позитив-
ну характеристику грі Раяна і по-
рекомендував запросити його на 
перегляд. Його підтримав і Браян 
Кідд, один з помічників Фергюссо-
на. У грудні 1986 року «Манчестер 
Юнайтед» запросив Раяна Уїлсона 
(згодом – Гіггза) на тижневий пере-
гляд на базу клубу.

«Коли я побачив його впер-
ше, – напише потім Фергюссон, – це 
подарувало мені те саме рідкісне 
і безцінне відчуття, заради якого 
варто терпіти всі мінуси тренер-
ської роботи. Золотошукач, який 
досліджував кожну піщинку в річці 
або в горі й раптом наткнувся на 
самородок, зрозуміє мої почуття 
в той день, коли я побачив гру Ра-
яна. Я назавжди запам’ятаю першу 
картину, яку побачив тоді. Раян ков-
зає полем нашої тренувальної бази 

настільки невимушено, що може 
здатися, ніби його ноги навіть не 
торкаються землі, він немов пливе. 
А його голова високо піднята, він 
поводиться спокійно і природно».

Після перегляду було влаштова-
но матч, у якому Раян вийшов про-
ти юнацького складу МЮ і забив 
усі три голи своєї команди. По тому 
Фергі познайомив його зі своїм ме-
тодом. «Грізний, як скеля, він висо-
чів наді мною і кричав: «Ти ніколи не 
будеш грати в моїй команді!». Я був 

страшенно наляканий і не відразу 
зрозумів, що він жартує», – сміється 
тепер Гіггз.

Фергюссон таким чином на-
магався приховати свої справжні 
почуття і не зіпсувати хлопця над-
мірним, хоч і заслуженим, захватом. 
Насправді сер Алекс зрозумів, із 
ким має справу. 

«Ми ставилися до нього як до 
скарбу, – казав він. – Я, мій асистент 
Арчі Нокс, Джо Браун регулярно 
бували вдома у Раяна. Ми запро-
сили його в нашу школу, а зранечку 
23 листопада 1987 року, коли Раяну 
виповнилося 14 років, усі разом 
вже стояли на порозі його будинку з 
контрактом терміном на два роки».

Якщо коротко підсумувати, то 
отримуємо таку історію успіху ле-
гендарного хавбека «Манчестер 
Юнайтед»: до головного тренера ко-
манди підійшов працівник стадіону 
і порадив переманити 12-річного 
хлопчиська; головний тренер уже 
чув про самородка з невідомої 
команди «Дін Спортс» і відправив 
скау та клубу скласти досьє на нього; 
асистент головного тренера «Ман-
честер Юнайтед» особисто поїхав 
переглянути юного футболіста; за-
ледве хлопцеві виповнилося 13 ро-
ків, його запросили на перегляд, а 
потім під нього організували матч з 
юнацькою командою МЮ; головний 
тренер «Манчестер Юнайтед» і його 
асистенти особисто опікувалися 
хлопчаком, ходили до нього додо-
му і всіляко сприяли його прогресу. 

Так народжують великих 
спортсменів!

університету виступали гімнасти й 
каратисти. 

ПЕРЕМОЖЦІ
На дистанції 5 кілометрів серед 

жінок перемогла Наталя Котищук, 
другою була Ольга Гупало, а тре-
тьою – Вікторія Фатіна. У чоловіків 
першим дістався фінішу Володимир 
Конас, срібним призером став Сер-
гій Щасливюк, бронзовим – Микола 
Кулинич. 

На десятці в жінок виграла лу-
чанка Ірина Войтович, яка цього 
літа представляла Україну на чем-
піонаті світу з гірського бігу в Італії. 
Другою прибігла Катерина Макарук, 
третьою – Катерина Михайловська. 
У чоловіків тут переміг Тарас Миль-
ник, друге місце виборов Роман 
Павлів, третє – Віталій Петришин.

У найпочеснішому забігу, пів-
марафоні, в жінок тріумфувала Лі-
лія Фіськович (01:19:54). Срібло – в 
Ірини Масник, бронза – у Вікторії 
Потерюк. 

У запеклій боротьбі на фініші в 
чоловіків переміг досвідчений луча-
нин Сергій Оксенюк (01:10:03). Дру-
гим став Роман Гаврилюк (01:10:02), 
третім – Євген Терпеньов (01:10:29).

ТРАГІЧНА ПОДІЯ
На жаль, не обійшлося без над-

звичайної події, яка забрала найдо-
рожче – людське життя. Наприкінці 
забігу зле стало 24-річному Ігорю 
Мартинюку. Він спочатку схилив-
ся на коліно, а потім упав. Підбігли 
люди, швидко прибули медики, але 
в юнака зупинилося серце і, попри 
реанімаційні заходи, врятувати 
його не вдалося.

  Іван БОГДАНОВИЧ
Німеччина

бокс

Чемпіон світу за 
версією WBO у важкій 

вазі українець Олександр 
Усик у 10-му раунді 
технічним нокаутом 
переміг німецького 
боксера Марко Хука. 

Перший бій у рамках World 
Boxing Super Series відбувся в Бер-
ліні на арені Max-Schmeling-Halle 
10 вересня. Цей турнір – головна 
подія в професійному боксі. Вісім 
найкращих боксерів світу боксу-
ють за чемпіонські пояси і Кубок 
легендарного Мухаммеда Алі. 

Поєдинок почався ще на тра-
диційній дуелі поглядів після зва-
жування. Хук штовхнув Усика, ще 
й обматюкав. Наш чемпіон не від-
реагував на провокацію, а просто 
посміхнувся у відповідь.

Перший раунд боксери про-
вели у розвідці, особливо не йду-
чи вперед. Хук показав, що він 
буде битися за рахунок швидких 
ударів у ближньому бою. Окрім 
того, німець намагався завдати 
«брудних» ударів по потилиці 
Олександра. Наприкінці другого 
раунду Усик провів першу сер-
йозну атаку, але її продовження 

УСИК НОКАУТУВАВ ХУКА

Іван Богдано-
вич

Після перемоги над Хуком Усик увійшов 
до 15-ки боксерів світу за версією Boxrec

зупинив гонг. В останні 30 секунд 
3-го раунду для Марко Хука про-
звучав перший тривожний дзві-
ночок: українець увімкнув швид-
кість і пробив кілька небезпечних 
ударів. Уже в 5-му раунді було 
вид но, що Хук втомився: німець 
пропускав багато ударів у голову 
та намагався клінчувати. Німець-
кий боксер прагнув урятувати 
поєдинок будь-яким способом, 
пробиваючи нижче пояса та про-
водячи атаки після гонга.

Обличчя Хука в 7-му раунді 
чітко демонструвало результати 
ударів Олександра. У 8-му раунді 
Усик намагався завершити поєди-
нок, але, на жаль, послизнувся. 
Хук після цього... почав завдавати 
ударів по лежачому українцю, піс-
ля чого суддя зняв з німця 1 бал. 
Наступний раунд Олександр роз-
почав з масованих атак. З кутка 
німця звучало «хенде хоф» – тре-
нер Хука вимагав у свого підопіч-
ного, аби той не опускав рук.

За хвилину до кінця 10-го ра-
унду Олександр Усик просто заси-
пав ударами німецького боксера, 
і рефері змушений був зупинити 
поєдинок.

У такий спосіб українець тех-
нічним нокаутом вийшов у півфі-
нал World Boxing Super Series.

ukrinform
.ua
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На трасі – лідери чоловічого півмарафону 
Сергій Оксенюк та Роман Гаврилюк 

Після фінішу дорослих змагань традиційний 
забіг влаштували для найменших спортсменів
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8-й тур 
«Шахтар» – «Зоря» – 3:1 
«Динамо» – «Олександрія» – 3:0
«Ворскла» – «Олімпік» – 1:1 
«Карпати» – «Верес» – 1:6 
«Зірка» – «Чорноморець» – 0:1
«Сталь» – «Маріуполь» – 0:1

9-й тур 
16 вересня, субота
«Олександрія» – «Сталь», 14:00
«Маріуполь» – «Зірка», 17:00
«Верес» – «Ворскла», 17:00
17 вересня, неділя
«Зоря» – «Карпати», 17:00
«Олімпік» – «Динамо», 19:30
«Чорноморець» – «Шахтар», 19:30

розклади

прем’єр-ліга

перша ліга

«ОБЛАСТЬ» 
СТАРТУВАЛА БЕЗ 
СЕНСАЦІЙ

Наразі п’ять із шістнадцяти команд 
обласного чемпіонату крокують дистан-
цією без втрат очок. Прикро, звісно, що 
в деяких матчах лідери не відчувають на-
лежного опору від, здавалося б, міцних 
колективів. Наприклад, луцький ЛСТМ 
розбив чергового суперника і в двох мат-
чах уже забив 23 голи. Це навіть більше, 
аніж в хокейних лігах... Упевнено стар-
тував і новачок чемпіонату – «Олімпія» з 
Княгининка – дві перемоги. Не відчува-
ють наразі проблем боратинська «Ласка» 
та «Ковель-Волинь». У цьому сенсі ціка-
вим буде дербі двох команд із Луцького 
району, яке відбудеться 17 вересня в Кня-
гининку, – «Олімпія» – «Ласка» (16:00). 

Чемпіонат Волинської області, 2-й тур
Група А
«Вікторія» (Луцький район) – «Агропро-
дукт» (Горохів) – 5:1; «Луцьксантехмонтаж 
№536» (Луцьк) – «Колос» (Ківерці) – 11:1; 
«Ласка» (Боратин) – «Торпедо» (Копа-
чівка) – 3:2; «Турія» (Затурці) – «Олімпія» 
(Княгининок) – 0:1.

№ КОМАНДА І В Н П М О

1 ЛСТМ №536 2 2 0 0 23-1 6

2 Ласка 2 2 0 0 7-2 6

3 Олімпія 2 2 0 0 3-1 6

4 Колос 2 1 0 1 3-11 3

5 Вікторія 2 1 0 1 5-3 3

6 Торпедо 2 0 0 2 3-5 0

7 Агропродукт 2 0 0 2 1-9 0

8 Турія               2 0 0 2 0-13 0 
Група Б
«Шахтар» (Нововолинськ) – «Надія» (Хо-
рів) – 1:2; «Рубіж» (Любомль) – «Ковель-
Волинь» – 1:3; «ДЮСШ-ВІК» (Володимир-
Волинський) – «Стир» (Старий 
Чорторийськ) – 2:3; «Прип’ять» (Любе-
шів) – «Колос» (Іваничі) – 1:1.

№ КОМАНДА І В Н П М О

1. Ковель-Волинь 2 2 0 0 6-2 6

2. Стир     2 2 0 0 7-4 6

3. Надія    2 1 0 1 3-4 3

4. ДЮСШ-ВІК 2 1 0 1 3-3 3

5. Шахтар 2 1 0 1 10-2 3

6. Колос  І 2 0 1 1 1-2 1

7. Прип’ять 2 0 1 1 1-10 1

8. Рубіж    2 0 0 2 3-7 0

БАСКЕТБОЛ НА МЕЖІ 
ІСНУВАННЯ
Луцьк

«Професійний баскетбол на Волині 
може припинити існування вже цього 
року, якщо фінансування й надалі не 
буде», – заявив головний тренер БК «Во-
линьбаскет» Дмитро Чайковський голо-
ві Волинської ОДА Володимиру Гунчику, 
прийшовши до нього на прийом. 

«Цього року немає фінансування ні на 
міську, ні на обласну федерації баскетбо-
лу. В суперлізі ми втратили команду і мо-
жемо втратити усе, що було зроблено за 
10 років. Якщо ситуація не зміниться, то я 
готовий заявити про припинення профе-
сійного баскетболу на Волині», – сказав 
чиновнику Чайковський.

На це Володимир Гунчик відповів, що 
перед  наступною сесією облради запро-
понує депутатам передбачити у проекті 
бюджету на 2018 рік 500 тис. грн.

аматори

баскетбол

  Юрій КОНКЕВИЧ

Такого шаленого відбору на 
Чемпіонат світу чи Європи в 
української збірної ще не було. За два 
тури до кінця відбору відразу чотири 
команди нашої групи претендують 
на перше місце в ній.

Після того як українці провалили гру в Іс-
ландії (0:2), а Туреччина взяла гору над Хорва-
тією, ситуація в нашій групі серйозно усклад-
нилася. 

В останніх двох матчах кожен з чотирьох 
лідерів зіграє проти аутсайдера (ми й ісланд-
ці – з Косово, турки і хорвати – з Фінляндією). 
Якщо припустити, що всі ці матчі закінчаться 

Турнірна таблиця
М Команда І В Н П PМ О
1 Арсенал (Київ) 11 9 2 0 20-6 29
2 Полтава 11 8 2 1 20-7 26
3 Інгулець (Петрове) 11 7 2 2 17-7 23
4 Десна (Чернігів) 11 7 1 3 20-8 22
5 Геліос (Харків) 11 7 1 3 17-10 22
6 Колос (Ковалівка) 11 6 2 3 14-9 20
7 Авангард (Краматорськ) 11 5 1 5 14-17 16
8 Оболонь-Бровар (Київ) 11 4 3 4 9-9 15
9 Балкани (Зоря) 11 4 3 4 9-11 15

10 Миколаїв 11 4 2 5 15-16 14
11 Гірник-Спорт (Горішні Плавні) 11 4 1 6 9-13 13
12 ВОЛИНЬ (ЛУЦЬК) 11 3 2 6 10-15 11
13 Нафтовик-Укрнафта (Охтирка) 11 2 4 5 8-13 10
14 Жемчужина (Одеса) 11 3 1 7 14-22 10
15 Кремінь (Кременчук) 11 3 1 7 9-19 10
16 Рух (Винники) 11 2 3 6 9-14 9
17 Суми 11 2 2 7 6-14 8
18 Черкаський Дніпро 11 2 1 8 9-19 7

Київ

Центральним матчем туру 
неочікувано стала не 
нудна битва «Ворскли» 

й «Олімпіка» в Полтаві, а гра у 
Львові, де за відсутності «Волині» 
в УПЛ відбулося західноукраїнське 
дербі «Карпат» і «Вереса».  
Перенасичені легіонерами 
третього сорту леви провалили 
гру, поступилися з рахунком 1:6. 

Миколаїв

У Миколаєві лучани перервали 
неприємну серію, яка 

тривала 12 поспіль матчів. 
«Волинь» уперше в 2017 році не 
поступилася на виїзді. Востаннє 
хрестоносці привозили очки з 
виїзду аж на початку грудня 2016 
року, коли здобули нічию в Одесі 
проти «Чорноморця» ще у рамках 
Прем’єр-ліги. 

У грі проти «Миколаєва» команді Альбер-
та Шахова вдалося зрівняти рахунок, і це та-
кож плюс до карми волинян, адже повелося 
так, що вони після пропущеного гола найчас-
тіше опускають руки, і суперник «добиває» 
нашу молодь. У Миколаєві ж сталося ледь 
не навпаки, адже в другому таймі саме гості 
могли везти додому не одне, а три очки, якби 
реалізували хоча б один із трьох створених в 
кінці гри моментів.  

У п’ятницю, 15 вересня, «Волинь» в Луцьку 
прийматиме сенсацію цього чемпіонату – «Ін-
гулець» із смт Петрове, що в Кіровоградській 
області. Матч розпочнеться о 18:00. Після 
цього команду очікують два важкі виїзди в 
Харків до «Геліоса», у Ковалівку до «Колоса» 
і домашній матч із сильною в цьому сезоні 
«Полтавою».

ПРИНИЖЕННЯ «КАРПАТ» 
І ПЕРША ПЕРЕМОГА «ЧОРНОМОРЦЯ»

ОДИНАДЦЯТЬ ОЧОК В 
ОДИНАДЦЯТИ МАТЧАХ

Склад «Волині» у матчі проти 
«Миколаєва»: Неділько – Шаповал (к), 
Никитюк, Марушка, Романюк – Шандрук 
(Гладун, 62), Кінаш, О. Марчук, Медведь, 
Ляшенко – Степанов (Нич).
Голи: Сікорський (18, 1:0), Никитюк 
(55, 1:1). 

  Іван БОГДАНОВИЧ
Луцьк

volynbasket.com

Дмитро Чайковський укотре 
б’є на сполох – коштів для 
«кошиківки» бракує

ЩО ТРЕБА ЗБІРНІЙ УКРАЇНИ, ЩОБ 
ПОТРАПИТИ НА ЧЕМПІОНАТ СВІТУ?

перемогами фаворитів, виходить такий же 
розклад, як зараз: Хорватія та Ісландія випе-
реджають Україну і Туреччину на 2 очка.

Що ж треба збірній України, аби потрапи-
ти на Чемпіонат світу-2018? Ситуація така, що 
зараз не все залежить від України та її резуль-
татів, але обов’язковою умовою для того, щоб 
виходити на ЧС-2018 є дві перемоги в двох 
матчах – із Косово на виїзді та з Хорватією на 
НСК «Олімпійський».

Осічка в одному з двох матчів, що залиши-
лися, перекреслить шанси України на вихід у 
Мундіалі. У разі двох перемог потрібно буде 
дивитися результати інших матчів.

Перемога Ісландії над Туреччиною і Ко-
сово дозволить ісландцям вийти на ЧС з 
першого місця, а ми вирушимо в плей-оф. 
Якщо ісландці зіграють у нічию з турками, то 
Україна навіть виграє групу і потрапить на ЧС 
безпосередньо. У разі перемоги Туреччини в 
суперечці за перше місце доведеться дивити-
ся на різницю м’ячів, яка зараз майже рівна в 
усіх команд. Тому у грі проти Косово Україні 
треба максимально багато забивати...

Як бачимо, дві перемоги у двох матчах, 
що залишилися, виведуть Україну мінімум 
у плей-оф, а максимум – безпосередньо на 
Чемпіонат світу. Нічия хоча б в одному з двох 
матчів майже напевно залишить нас поза 
Чемпіонатом світу.

М
икола М

артиню
к

Зрівняв рахунок у Миколаєві 
центральний захисник Роман 
Никитюк, який повернувся у склад 
після кількох пропущених матчів

Ісландці розтоптали вдома українців, 
тож усе вирішать два завершальні туриТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ГРУПИ I 

КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ВІДБОРУ НА ЧС-2018
№ Збірна М П Н П М О
1 Хорватія 8 5 1 2 12:3 16
2 Ісландія 8 5 1 2 11:7 16
3 Туреччина 8 4 2 2 12:8 14
4 Україна 8 4 2 2 11:7 14
5 Фінляндія 8 2 1 5 6:10 7
6 Косово 8 0 1 7 3:20 1

Решта матчів відбору:
6 жовтня: Хорватія – Фінляндія, 
Туреччина – Ісландія, Косово – Україна.
9 жовтня: Ісландія – Косово, Україна – 
Хорватія, Фінляндія – Туреччина.

ff u.ua

Одразу після фінального свистка уль-
трас львів’ян почали вигукувати на адресу 
футболістів нецензурні кричалки. Зокрема, 
фани горлали: «Ми – «Карпати», ви - г**но!». 
Коли гравці підійшли до фанатського віра-
жу, вболівальники почали вимагати від них 
зняти клубні футболки. «Це наші кольори. 
Знімай!» – звертався до кожного з гравців лі-
дер ультрас, який забрав з собою на сектор з 
десяток футболок. Цікаво, коли їх віддадуть 
футболістам?..

Ультрас «Карпат» не пробачили 
гравцям ганебного домашнього 
розгрому від рівненської команди – 1:6

facebook.com
/footballhubua

№ КОМАНДА I В Н П М О
1 ШАХТАР 8 7 0 1 17-6 21
2 ДИНАМО 7 6 1 0 18-2 19
3 ВОРСКЛА 8 5 2 1 9-6 17
4 ОЛІМПІК 8 3 4 1 6-3 13
5 ВЕРЕС 8 3 3 2 11-5 12
6 МАРІУПОЛЬ 7 3 2 2 9-5 11
7 ЗОРЯ  8 2 2 4 10-10 8
8 ЗІРКА   8 2 2 4 6-11 8
9 СТАЛЬ 8 2 0 6 5-12 6
10 КАРПАТИ 8 1 3 4 6-19 6
11 ОЛЕКСАНДРІЯ 8 0 4 4 4-11 4
12 ЧОРНОМОРЕЦЬ 8 1 1 6 4-15 4

Бомбрадири: Мбокані, Циганков («Дина-
мо»), Марлос («Шахтар») – по 4 голи.

Лідери очікувано розібралися з опонен-
тами, хоча «Шахтар» зробив це зі скрипом, не 
в останню чергу завдяки удачі. Сталася в турі 
й особлива подія – перша перемога «Чорно-
морця». Витягувати одеситів із дна приїхав з 
Білорусі Олег Дулуб – той самий, хто врятував 
торік від вильоту в Першу лігу «Карпати». 

У наступному турі «Чорноморець» скла-
датиме іспит перед «Шахтарем». Враховуючи, 
що цього тижня відбуватимуться матчі євро-
кубків, поєдинки 9-го туру «Шахтаря», «Дина-
мо» і «Зорі» в чемпіонаті легкими для них не 
стануть. 
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Плітки – як фальшиві гроші: порядні люди їх самі не виготовляють, а тільки передають іншим. Клер Люс
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– Ми з дружиною були щасливі аж 20 
років.

– А що потім сталося?
– А потім ми познайомилися...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Хто такий економіст?
– Це людина, яка знає про гроші біль-

ше, ніж та, що їх має.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Головна причина інфаркту міокарда у 
чоловіків, які старші за 60, – жінки, яким до 
30...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Любий, ну чому, коли сусід свою жін-
ку фотографує, вона схожа на Софі Лорен? 
А коли ти мене – виходить якась бомжиха, 
хоч зараз у тюрму сади!

– Бо сусід закінчив операторський фа-
культет, а я – кафедру судової експертизи й 
криміналістики при академії МВС!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Висловив начальнику ультиматум: або 
він підвищує мені зарплату, або я звільня-
юся.

Дійшли компромісу: він не підвищує 
зарплату, я не звільняюся.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Приходить вагітний чоловік до лікаря. 
Той його запитує:

– Ну, і як це у вас почалось?
– А почалось це з миття посуду.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Очі, що палали холодним вогнем, 
сильні й ніжні руки, пристрасне дихання...

– Белло Мойсеївно, а ще якісь прикме-
ти були в грабіжника?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Дівчино, ви вірите в любов із другого 
погляду?

– А чому з другого?
– Ну, на перший погляд, якщо чесно, ви 

якось не дуже...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Розмова двох подруг.
– Учора запропонувала зустрічатися 

своєму гінекологу.
– А він що?
– Сказав, що роботу додому не бере.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Син у чотирирічному віці загадує бать-
кові загадку:

– Що це таке: «Дзінь-дзінь, няв-няв»?
– Не знаю.
– Це кішка в трамваї приїхала. А що 

таке «Дзінь-дзінь, гав-гав»?
– А це собачка в трамваї.
– Ні, це мама з роботи прийшла...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Хлопцям на замітку: в дівчині, як пра-
вило, є не лише загадка, а ще й ребус, 
шарада, сканворд, кросворд, чайнворд, а 
також судоку, щоби остаточно зламати ко-
мусь мозок.

Жартівливий гороскоп на 14 – 20 вересня
Овен (21.03 – 20.04)
Віктор Сапожніков 
8 квітня 1954 р.
Міський голова Нововолинська
Зрозумівши, що провалили 
твір на тему «Як я провів 
літо», візьметеся за есе «Осінь 
зиму годує». Його варто 

встигнути закінчити до перших морозів. 
Залатаєте дірки, прориви та вибоїни 
епітетами, порівняннями і метафорами.

Телець (21.04 – 21.05)
Максим Киричук 
9 травня 1980 р.
Прокурор Волинської області
Втома від одноманітності, 
ймовірно, зробить вас 
сумнішим і прогнозованішим 
для оточення. І далі діятимете 

в межах нудних правил, а життя вимагатиме 
іскринки в очах та імпровізації. Тому 
спробуєте переписати букву закону.  

Близнята (22.05 – 21.06)
Роман Микитюк 
15 червня 1970 р.
Депутат Волиньради, бізнесмен
Хай скільки літо триватиме, 
курчат рахуватимуть 
восени. Зорі передбачають 
проблеми з математикою і 

намаганням підлаштувати теореми, аксіоми 
та калькулятор під власну гордовиту пісню. 
Не заривайтеся.  

Рак (22.06 – 23.07)
Андрій Турак 
17 липня 1954 р.
Депутат Волиньради, бізнесмен
Осінь видасться не такою 
«золотою», як очікували Раки, 
бо замість «золотих батонів» у 
засіки закладете хіба «срібні» 

булочки. Але цього тижня розв’яжете кілька 
важливих питань, які дозволять ліпше 
«засіяти» навесні. 

Лев (24.07 – 23.08)
Максим Дейна 
28 липня 1999 р.
Баскетболіст
Опинитеся перед дилемою – 
вчитися чи ставати зіркою. 
Найкраще поєднати обидві 
нелегкі стежки, щоб життя 

колись вивело на найправильнішу. 
Ймовірний безліміт на «данки», із 
триочковими будьте обережні.  

Діва (24.08 – 23.09)
Мирослав Ватащук 
27 серпня 1984 р.
Журналіст, волонтер
Час пригадати, що на світі є 
не тільки робота і невідкладні 
справи, але також не меншою 
мірою невідкладні справи 

особисті. Сміливо діліться роботою і 
обов’язками, візьміться за відновлення 
внутрішнього балансу.

Терези (24.09 – 23.10)
Ігор Натанчук 
15 жовтня 1985 р.
Артист Волинського 
облмуздрамтеатру
Знайомство з Мельпоменою 
допоможе уникнути трагіків, 
потрапивши до коміків. 

Чекайте на нові ролі в житті, не забуваючи 
давніх бенефісів. Увесь вільний час 
стерегтимете своє горло. Ймовірні заняття 
в спортзалі.

Скорпіон (24.10 – 22.11)
Михайло Бегаль 
15 листопада 1961 р.
Депутат Волиньради, 
головлікар Ратнівської райлікарні
Мріяти не шкідливо. 
Головне – робити кроки 
назустріч реалізації задумів. 

Надати сил і енергії зможе хобі, приділіть 
йому час. Слухайтеся своєї інтуїції. Вона 
допоможе вам ухвалити правильне рішення.

Стрілець (23.11 – 21.12)
Олександр Курилюк 
11 грудня 1970 р.
Депутат Волиньради
Не піддавайтеся нудьзі та 
відганяйте від себе погані 
думки. Негатив – це ворог, 
з яким потрібно боротися. 

Зірки пророкують програму максимум: не 
ведіться на спокуси пожирачів часу – й ви 
все встигнете.

Козоріг (22.12 – 20.01)
Роман Степанов 
20 січня 1986 р.
Нападник ФК «Волинь»
Старі коні ще ніколи не 
псували борозни на зелених 
полях гри мільйонів. І хоча 
до мільйонів Козорогам 

ще далеко, але стати кумиром вам цілком 
до наснаги. Спробуйте взяти досвідом та 
емоціями, а не молодістю і силою.

Водолій (21.01 – 19.02)
Юрій Гупало 
29 січня 1973 р.
Депутат Волиньради, бізнесмен
Перестаньте бігти попереду 
часу. Вічна гонитва за 
примарними ідеалами не 
принесе вам щастя та успіху. 

Займіться спортом. Це добре підбадьорить 
не тільки тіло, а й думки.

Риби (20.02 – 20.03)
Петро Саганюк 
8 березня 1950 р.
Міський голова 
Володимира-Волинського
Конкурентне середовище 
так потужно дихатиме 
Рибам у плавці та кусатиме 

за хвіст, що закортить кудись втекти із 
цього переповненого хижаками акваріума. 
Але... Ви прокинетеся й домовитеся з 
антимонопольним комітетом. 

Чт ЧтПт ПтСб СбНд НдПн ПнВт ВтСр Ср
Овен
(21.03 – 20.04)

Терези
(24.09 – 23.10)

Телець
(21.04 – 21.05)

Скорпіон
(24.10 – 22.11)

Близнята
(22.05 – 21.06)

Стрілець
(23.11 – 21.12)

Рак
(22.06 – 23.07)

Козоріг
(22.12 – 20.01)

Лев
(24.07 – 23.08)

Водолій
(21.01 – 19.02)

Діва
(24.08 – 23.09)

Риби
(20.02 – 20.03)

ГОРОСКОП 14 – 20 вересня

Файно! Так-сяк! Все пропало! Дивись під ноги! Ширше кишені!

Ноги в руки!Апчхи! Цьомки-бомки! Амур вихідний! Твори-витворяй!

№

колесо історії ЧИМ ЦІКАВА ВУЛИЦЯ СТРІЛЕЦЬКА В ЛУЦЬКУ
  Олександр КОТИС
Хроніки Любарта  
hroniky.com
Луцьк

На вулиці Стрілецькій 
є щонайменше три 
історичні об’єкти: 

перший міський вокзал, 
казарми й церква кінця ХІХ 
століття. Луцькі казарми 
почали будувати для 
квартированих у місті 
полків армії Російської 
імперії. Вирішили звести 
ціле містечко на вулиці 
Вокзальній (тепер 
Стрілецька).

Поряд із казармами у 1898 році 
урочисто відкрили церкву. Цікаво, 
що її збудували на честь відвідин 

Луцька російським імператором 
Олександром ІІІ. 

Вона розташована майже нав-
проти старого вокзалу. Його основ-
не приміщення збереглося до на-
шого часу.

Окрім цікавої реалізації декору 
цегляного стилю, будинки примітні 
іншими історичними особливостя-
ми. На одній із казарм збереглися на-
писи часів Другої світової війни, які 
свідчать, що в них була організація, 

яка збирала інформацію про членів 
Вермахту. У багатьох місцях також 
збереглися сліди від обстрілів. 

Оригінальним є інтер’єр казарм, 
який у деяких будинках не втраче-
ний. Привертають увагу металеві 

сходи з візерунками, популярні в 
будинках кінця ХІХ – початку ХХ ст. 
Захоплюють також дерев’яні старі 
двері. Сама конструкція під’їздів і 
стелі – також нетипова для нашого 
часу, а від того незвична й цікава.

О
лександр Котис

polona.pl

Вулиця Вокзальна на початку ХХ століття Наш час
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Ви завжди маєте вірити, що життя дивовижне, мов музика. Ребекка Уест
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погляд у минуле

14 вересня – Марфа, Тетяна, 
Маргарита, Семен
15 вересня – Олексій, Іван, Федот, 
Антон, Віктор, Михайло, Василь, 
Володимир, Адріан, Анатолій, 
Богдан, Леонід, Юліан, Оксана, 
Серафима, Герман
16 вересня – Василина, Петро, 
Юхим, Олексій, Костянтин, Домініка, 
Ілля
17 вересня – Федір, Микола, 
Іван, Олександр, Павло, Мойсей, 
Митрофан
18 вересня – Гліб, Єлизавета, 
Максим, Раїса, Захар, Панас, 
Давид
19 вересня – 
Михайло, Кирило, 
Зіновій, Архип, Фекла, 
Дмитро, Денис, 
Всеволод
20 вересня – Іван, Макар, 
Лука, Андрій, Степан, 
Григорій, Катерина, 
Євген

14 вересня – Марфа, Тетяна,
Маргарита, Семен

іменинники тижня

Засновник – ПП «Волинські новини»
Свідоцтво про державну реєстрацію 
ВЛ №496–229 Р від 14 грудня 2015 року 
Редактор – Ірина Качан
Адреса: 43025, м. Луцьк,  
вул. Винниченка, 26, офіс 312 
Контакти редакції: (0332) 788-005, 
(066) 342-23-22, (068) 816-90-46, 
gazeta.volynnews@gmail.com
Відділ реклами: (0332) 78-22-06,  
(095) 590-69-54, (068) 293-96-71, (063) 481-82-44
volynnewsad@gmail.com
Передплатний індекс: 98008
Відповідальність за зміст публікацій 
та достовірність фактів несуть автори 
та рекламодавці
Редакція залишає за собою право 
літературного редагування матеріалів
Публікації із позначкою * друкуються 
на правах реклами
Друк: ТзОВ «Експрес Медіа Друк», Львівська 
область, Яворівський район, с. Рясна-Руська, 
вул. Свободи, 5. Обсяг – 6 друк. арк. 
Наклад – 26 700 прим. Замовлення: 25027.

  призовий сканворд
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ПРАВИЛА
Відгадайте слово, закодоване у 
сканворді. Надсилайте відповіді 
поштою або на елект ронну скриньку 
до 20 вересня включно. Не забувайте 
вказувати контактний телефон.  
Редакція обере переможця шляхом 
жеребкування. Приз* цього номера – 
багатофункціональна тертка.
«Волинські Новини» щотижня влаштову-
ють призові конкурси для своїх читачів. 
Призи вартісні та щоразу різні. 
Далі – цікавіше. 

�
ВИГРАШНЕ СЛОВО

Прізвище _________________________________________

Ім’я _________________________________________________

Адреса ____________________________________________

_______________________________________________________

Телефон __________________________________________

лизавета, 
, Панас, 

а,

акар, 
, 

* Під отриманням подарунка розуміється придбання його за 1 грн. 
Умовою отримання подарунка є пред’явлення паспорта та іденти-
фікаційного номера, а також надання копій цих документів.

1 місяць –  15,7415,74 грн

3 місяці –  46,1646,16 грн

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТАТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА
ТИЖНЕВИКА ТИЖНЕВИКА 
«ВОЛИНСЬКІ НОВИНИ» «ВОЛИНСЬКІ НОВИНИ» 

98008Передплатний індекс

вітаємо! 

ПЕРЕМОЖЦІ ПРИЗОВОГО 
КРОСВОРДА СЕРПЕНЬ

№ 30 (78) Валентина П’ятигорик (с. Городок, 
Маневицький р-н), виграшне слово – «аніма-
тор», приз – декоративна ваза;
№31 (79) Ірина Гринь, (с. Доротище, Ковель-
ський р-н), виграшне слово – «солодощі», 
приз – блюдо для торта;
№32 (80) Валентина Хвиць (с. Копачівка, Ро-
жищенський р-н), виграшне слово – «політи-
ка», приз – декоративне покривало;
№33 (81) Віктор Лотоцький (м. Горохів), ви-
грашне слово – «скрипаль», приз – набір ке-
рамічних ножів;
№34 (82) Ольга Солошик (смт Любешів), ви-
грашне слово – «горобина», приз – френч-прес.

Розфарбуйте квіти за зразком.

Допоможіть моряку віднайти свій кораблик 
та розфарбуйте їх.

НАЙБІЛЬШЕ У СВІТІ РОДОВИЩЕ АЛМАЗІВ
У 1955 році в Якутії 

було відкрито 
кімберлітову трубку 
«Мир» – найбільше 
у світі родовище 
алмазів.

Геологи Амакинської 
експедиції, які шукали в 
Якутії кімберлітову трубку, 
побачили високу модрину, 
коріння якої оголив зсув. 
Лисиця прорила під ним 
глибоку нору. А за харак-
терним синюватим ко-
льором розкиданої землі 
фахівці зрозуміли, що це 
кімберліт. Відтак навколо 
родовища алмазів вирос-
ло містечко Мирний.

Утворення кімберлі-
тової трубки відбувається 
під час виверження вул-

кана. Форма такої трубки 
нагадує лійку або келих. 
Вулканічний вибух вино-
сить із надр Землі кімбер-
літ – породу, що іноді міс-
тить алмази. Її назвали так 
на честь міста Кімберлі, 
що в Південній Африці, де 
в 1871 році було знайдено 
алмаз завважки 85 каратів 
(16,7 грама). 

Видобуток алмазів 
у Якутії тривав 44 роки 
(до червня 2001 року), а 
містечко Мирний стало 
центром радянської алма-
зовидобувної промисло-
вості. Найбільший алмаз 
було знайдено там у 1980 
році. Він важив 342,5 кара-
та (понад 68 грамів), назва-
ли його «XXVI з’їзд КПРС». Родовище має глибину 525 м і діаметр 1,2 км

судоку

   Ігрове поле складається з квадрата розмі-
ром 9х9, розділеного на менші квадрати (їх 
ще називають «регіони») зі стороною 3х3 
клітинки. Таким чином, усе поле налічує 81 
клітинку. У деяких із них вже на початку гри 
розташовані числа (від 1 до 9). Мета голово-
ломки – заповнити вільні клітинки цифрами 
від 1 до 9 так, щоб у кожному рядку, в кожному 
стовпці і в кожному малому квадраті 3х3 кожна 
цифра траплялася лише один раз. Правильна 
головоломка має тільки один розв’язок.
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asterok.livejournal.com
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у пошуках істини СІМ ВІДТІНКІВ СМЕРТІ
П
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А ЧЕТВЕР 14 ВЕРЕСНЯ

+23 0C+14 0C

ДЕНЬНІЧ

П’ЯТНИЦЯ 15 ВЕРЕСНЯ

+19 0C+12 0C

ДЕНЬНІЧ

СУБОТА 16 ВЕРЕСНЯ

+20 0C+11 0C

ДЕНЬНІЧ

НЕДІЛЯ 17 ВЕРЕСНЯ

+27 0C+13 0C

ДЕНЬНІЧ

ПОНЕДІЛОК18 ВЕРЕСНЯ

+25 0C+17 0C

ДЕНЬНІЧ

СЕРЕДА 20 ВЕРЕСНЯ

+16 0C+12

ДЕНЬНІЧ

ВІВТОРОК 19 ВЕРЕСНЯ

+17 0C+13 0C

ДЕНЬНІЧ

і таке буває ДІЗНАЛАСЯ ПРО ВАГІТНІСТЬ 
ЗА 30 ГОДИН ДО ПОЛОГІВ 

ЩО ВІДЧУВАЄ ЛЮДИНА, КОЛИ ПОМИРАЄ

BBC Future

Світло в кінці тунелю – 
популярне уявлення 
про те, як ми 

відчуваємо перехід в 
інший світ. Одначе досвід 
людей, які пережили 
клінічну смерть, значно 
різноманітніший.

У 2011 році 57-річного соціаль-
ного працівника з Великобританії 
доправили у центральну лікарню 
Саутгемптона після того, як він 
знепритомнів на роботі. Поки лі-
карі намагалися ввести пацієнту 
катетер, його серце зупинилося. 
Без доступу кисню мозок миттєво 
припинив функціонувати, чоловік 
помер.

Незважаючи на це, він пам’ятає, 
що відбувалося далі. Медики схо-
пили автоматизований зовнішній 
дефібрилятор – апарат, який ак-
тивує серцеву діяльність за допо-
могою електричного шоку. Брита-
нець почув, як механічний голос 
двічі повторив: «Розряд!». Між 
цими двома командами він роз-
плющив очі й побачив дивну жінку 
в кутку під стелею, яка манила його 
рукою.

«Здавалося, вона знає мене, я 
відчував довіру до неї, думав, що 
вона тут з певної причини, але не 
знав, з якої саме, – згадував він 
пізніше. – Наступної секунди я вже 
був нагорі й дивився зверху на са-
мого себе, медсестру і якогось ли-
сого чоловіка».

Медичні записи пізніше під-
твердили, що реанімаційний 
персонал і справді двічі вимовив 
команду «Розряд!». Опис людей в 
кімнаті, до якої пацієнт потрапив у 
несвідомому стані (отже, він не міг 
бачити їх раніше), також абсолют-
но збігався з реальністю, так само, 
як і їхні дії. Він описував речі, які 
відбувалися протягом трьох хви-
лин, про які, якщо довіряти нашим 
знанням з біології, він не міг мати 
жодної уяви.

Ця історія, описана в журналі 
Європейської ради реаніматоло-
гів, – одне з численних повідо-
млень, які ставлять під сумнів наше 

уявлення про клінічну смерть. До-
недавна вчені точно знали, що 
коли серце людини перестає би-
тися і припиняє постачати кров 
до мозку, будь-яке усвідомлення 
реальності миттєво припиняється. 
З цього моменту людина фактично 
є мертвою. 

Проте нові наукові дані свід-
чать, що цей стан у деяких випад-
ках може бути оборотним. Про-
тягом багатьох років пацієнти, які 
повернулися з того світу, розпо-
відали свої спогади про те, що з 
ними відбувалося. Лікарі зазвичай 
пов’язували ці розповіді з галюци-
націями, а вчені не мали бажання 
вивчати клінічну смерть переваж-
но тому, що вона вважалася поза 
межами наукового дослідження. 

Американець Сем Парніа, реа-
німатолог та директор досліджень 
в галузі реаніматології у Медичній 
школі Університету Стоуні-Брук, 
разом із колегами з 17 медичних 
установ США та Великобританії 
вирішили покінчити з припущен-
нями про те, що люди відчувають 
або не відчувають на смертному 
ложі. 

Дослідники вважають, що зі-
брати об’єктивні наукові дані про 

потенційно останні моменти життя 
цілком можливо. Протягом чоти-
рьох років вони проаналізували 
понад дві тисячі пацієнтів, які пе-
режили зупинку серця, тобто офі-
ційну клінічну смерть.

З цієї групи пацієнтів лікарі 
змогли повернути до життя 16%. 
Доктор Парніа та його колеги взя-
ли інтерв’ю в третини з них – 101 
людини. «Наша мета – зрозуміти 
насамперед те, що відчувають 
люди під час смерті, – каже доктор 
Парніа. – А потім довести: те, що, 
за словами пацієнтів, вони бачать 
і чують у момент смерті, справді є 
усвідомленням реальності».

Майже 50% учасників дослі-
дження могли щось згадати. Але, 
на відміну від британця і ще однієї 
жінки, чию розповідь про пере-
бування поза власним тілом не 
можна довести об’єктивно, до-
свід інших пацієнтів, схоже, не був 
прив’язаним до реальних подій, 
які мали місце під час їхньої смер-
ті. Їхні розповіді нагадували радше 
сновидіння або галюцинації, які 
доктор Парніа та його колеги роз-
поділили на сім основних сценарі-
їв. «Більшість із них не відповідала 
тому, що раніше називали «перед-

смертним» досвідом, – каже Сем 
Парніа. – Схоже, психічні пережи-
вання смерті набагато ширші, ніж 
ми уявляли собі в минулому».

Ці сім сценаріїв включають 
страх, образи тварин або рослин, 
яскраве світло, насильство і пере-
слідування, дежавю, або відчуття 
«вже баченого», обличчя членів 
родини, спогади про події після зу-
пинки серця. 

Психічні переживання пацієн-
тів коливаються від моторошних 
до блаженних. Одні повідомляють 
про відчуття непереборного жаху 
або переслідування. Наприклад, 
таке. «Я мав пройти церемонію 
спалення, – пригадував один учас-
ник дослідження. – Зі мною були 
чотири людини, і якщо хтось із них 
брехав, він мав померти... Я бачив 
людей у трунах, яких ховали у вер-
тикальному положенні». 

Інша людина згадувала, що її 
тягнули глибоко під водою, а ще 
один пацієнт розповідав, ніби 
йому сказали, що він помре, і най-
швидший спосіб зробити це – про-
мовити останнє коротке слово, яке 
він не запам’ятав.

Разом з тим, інші респонденти 
розповідали про досить проти-

лежні відчуття. 22% згадують «від-
чуття миру та спокою». Деякі бачи-
ли живих істот або багато рослин. 
Інші купалися в променях яскра-
вого світла або возз’єдналися з 
родиною. У декого було сильне 
відчуття дежавю. Загострені емо-
ції, викривлена уява про час і від-
чуття відокремлення від власного 
тіла – поширені спогади пацієнтів, 
які пережили клінічну смерть.

«Безумовно, люди щось відчу-
вали під час смерті», – певен про-
фесор Парніа. Те, як вони інтер-
претували ці переживання, цілком 
залежало від їхнього досвіду життя 
та вірувань. Індуси могли розпо-
відати, що вони бачили Крішну, а 
житель Середнього Заходу США 
стверджував, що бачив Бога.

Команда вчених поки не вста-
новила, від чого залежить здат-
ність запам’ятати свої відчуття в 
момент смерті. Годі пояснити, чому 
одні люди описують страшні сце-
нарії, а інші розповідають про ей-
форію. Доктор Парніа зазначає, що 
вочевидь значно більше людей ма-
ють спогади про клінічну смерть, 
ніж свідчить статистика. Більшість 
втрачає ці спогади через великий 
набряк мозку, спричинений зупин-
кою серця або сильними седатив-
ними препаратами, які вводять у 
реанімації.

Навіть якщо люди не можуть 
пригадати свої думки та почуття під 
час смерті, цей досвід, безпереч но, 
впливатиме на них на підсвідомо-
му рівні. Вчений припускає, що це 
пояснює доволі протилежні реак-
ції пацієнтів, які повернулися до 
життя після зупинки серця. Деякі 
взагалі більше не бояться смерті 
й починають ставитися до життя 
більш альтруїстично, в інших роз-
вивається посттравматичний стре-
совий розлад.

Професор Парніа та його коле-
ги планують подальші дослідження, 
аби знайти відповіді на ці питання. 
Вони також сподіваються, що їхня 
праця допоможе пролити нове 
світло на уявлення про смерть та 
звільнити її від стереотипів.

37-річна Ліан Аллен з 
графства Хемпшир 

до останнього не знала, що 
вагітна. Жінка звернулася 
до лікарів зі скаргами на 
біль у нирках, а потрапила у 
пологовий зал, повідомляє 
Вagnet.org.

Жінка зізналася, що навіть не 
підозрювала, що вагітна. Хоча й 
відчувала деякі симптоми, на які не 
звертала уваги. Вона швидко втом-
лювалася, у неї часто піднімався 
тиск, набрякали ноги. Саме затрим-
ка рідини в організмі і змусила її 
звернутися до лікаря.

«Під час УЗД нирок лікар сказа-
ла, що їй потрібно щось мені повідо-
мити. Я злякалася, бо подумала, що 
це пухлина. Коли вона сказала мені 
про вагітність, то я ледве з ліжка не 
впала», – розповіла Аллен.

Лікар повідомила жінці, що вона 
на 31-му тижні вагітності. Показала 

плід на екрані. А вже за 30 годин 
Ліан тримала на руках маленьку 
доньку. У подружжя вже було двоє 
дітей. Навіть після того, як їхня тре-
тя дитина з’явилася на світ, вони 
не могли повірити, що стали бать-

ками. Річ у тім, що Кевін зробив на 
той момент вазектомію (чоловічу 
стерилізацію). Аллени наважилися 
на такий крок після викидня Ліан 
за рік до цього. Тоді пара вирішила 
більше не народжувати дітей.

Жінка дивом завагітніла. 
Тепер у родині троє дітей.

bagnet.org

ukr.m
edia

Психічні переживання смерті набагато ширші, ніж ми уявляли

м. Луцьк, 
вул. І. Франка, 46 

(на території КХП)
(0332) 77-00-27

098-084-41-63
095-528-87-85

ПП «ГАЗПОЛІМЕР»

СФ «КОМПЛЕКТ»

Гуртові ціни

Представник заводу «Конвектор»
 труби поліетиленові для газу та води;
 терморезисторні, стикові фасонні частини;
 газові лічильники, редуктори;
 газосигналізатори, газові крани;
 електромагнітні клапани, cповіщувачі;
 газові котли, конвектори;
 котли Teplowest та конвектори.

Авторизований сервісний 
центр заводу «Конвектор»

 газифікація житлових будинків;
 будівництво підземних газопроводів;
 встановлення лічильників газу і води;
 монтаж опалювальних систем;
 проектні роботи;
 загальнобудівельні роботи;
 послуги ЕТЦ (екскаватор).
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